Aneks nr 1
do Regulaminu „Allianz Explorer
Camp | Footbal Edition"
z dnia 11.07.2019 r.

Z uwagi na zwiększenie ilości nagród w Konkursie, doo Regulaminu Konkursu
„Allianz Explorer Camp | Football Edition” wprowadza się następujące zmiany:

§1

a)Dotychczasowy § 9 punkt 5 ulega uchyleniu i otrzymuje brzmienie:
Komisja Konkursowa na podstawie przeprowadzonych rozmów telefonicznych
określi znajomość języka angielskiego oraz zainteresowanie tematyką piłki nożnej
oraz dokona wyboru 2 (dwóch) uczestników, którzy otrzymają Nagrodę Główną oraz
1 (jednego) uczestnika, który otrzyma Nagrodę Pocieszenia.

b) Dotychczasowy § 10 ust. 1 i 2 ulegają uchyleniu i otrzymuje brzmienie:
1. W Konkursie przewidziano następujące Nagrody:
a. Nagrody Główne dla Uczestników II Etapu w wieku 14-16 lat, które zadeklarują
chęć rywalizacji o wyjazd na Allianz Explorer Camp | Footbal Edition: 2 (dwie)
identyczne Nagrody dla Uczestników - po jednej Nagrodzie dla każdego z dwóch
Laureatów, wyłonionych przez Komisję Konkursową na zasadach opisanych w § 9

Regulaminu w postaci: wyjazd do Monachium, na obóz Allianz Explorer Camp |
Football Edition w terminie 22-27.08.2019 w tym: transport samolotem, noclegi,
zakwaterowanie w hotelu o standardzie czterogwiazdkowym, wyżywienie, zajęcia
sportowe, spotkanie z piłkarzem FC Bayern Monachium, zwiedzanie stadionu Allianz
Arena o łącznej wartości rynkowej nie mniejszej niż 9.705,00 zł (dziewięć tysięcy
siedemset pięć złotych 00/100) i nie większej niż 10.705,00 zł brutto (dziesięć tysięcy
siedemset pięć złotych 00/100) (Nagroda rzeczowa) oraz dodatkowa Nagroda
pieniężna w wysokości 11,11% rzeczywistej wartości brutto Nagrody rzeczowej tj. w
maksymalnej kwocie 1.189,00 zł (tysiąc sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100);
b. Nagroda Pocieszenia dla Uczestnika II Etapu w wieku 14-16 lat, który zadeklaruje
chęć rywalizacji o wyjazd na Allianz Explorer Camp | Footbal Edition: 1 (jedna)
nagroda dla Laureata, wyłonionego przez Komisję Konkursową na zasadach
opisanych w § 9 Regulaminu w postaci: Nagrody rzeczowej - konsoli Sony PlayStation
4 SLIM 500 GB raz z grą FIFA 19 o łącznej wartości rynkowej 1.189,00 zł (jeden tysiąc
sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) oraz dodatkowa Nagroda pieniężna w
wysokości 11,11% rzeczywistej wartości brutto Nagrody rzeczowej tj. 132,00 zł (sto
trzydzieści dwa złote 00/100).
c. Nagrody Dodatkowe w postaci 10 (dziesięciu) czapek z logo Explorer o wartości
85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) brutto dla Uczestników I Etapu.
2. Łączna wartość Nagród stanowi kwotę maksymalną 25.959,00 zł brutto
(dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), z czego
wartość Nagród rzeczowych stanowi kwotę 23.449,00 zł brutto (dwadzieścia trzy
tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych 00/100), natomiast wartość nagród
pieniężnych stanowi kwotę maksymalną 2.510,00 zł brutto (dwa tysiące pięćset
dziesięć złotych 00/100).

§ 2.
Niniejszy Aneks, wraz ze zmianą Regulaminu, opisaną w § 1 poprzedzającym,
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. z dniem 13 maja 2019r.

§ 3.
Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.
§ 4.
Ujednolicona treść Regulaminu Konkursu, uwzględniająca zmiany jak wyżej (§ 1
Aneksu), stanowi Załącznik do niniejszego Aneksu i stanowi jego integralną część.

Załącznik 1

REGULAMIN KONKURSU
pod nazwą „Allianz Explorer Camp | Footbal Edition"

§ 1.
Definicje
Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się
znaczenie wskazane poniżej:
1. „Organizator” – spółka pod firmą Mint Media spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-777), przy al. Komisji Edukacji
Narodowej 95, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000321823, o kapitale zakładowym w kwocie 124 000 złotych, posiadająca NIP:
7123150574 oraz REGON: 060438698, organizująca Konkurs na zlecenie
Zlecającego.
2. „Zlecający” - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie (02-685), ul. Rodziny Hiszpańskich 1, wpisana do rejestru

przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość
kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).
3. "Administrator danych osobowych": Towarzystwo Ubezpieczeń i
Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-685), ul. Rodziny
Hiszpańskich 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028261, NIP 525-15-65015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych
(wpłacony w całości), zwany dalej zamiennie „Administratorem”.
4. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora,
Zlecającego, Komisji Konkursowej oraz Uczestników Konkursu, reguluje zasady i
warunki Konkursu, w szczególności określając warunki uczestnictwa w Konkursie,
prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z
ich udziałem w Konkursie.
5. „Konkurs” – Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą " Allianz
Explorer Camp | Footbal Edition" kierowany do Uczestników Konkursu,
organizowany przez Organizatora na zlecenie Zlecającego, w okresie i na
warunkach opisanych w treści Regulaminu, którego celem jest wyłonienie
Laureatów Nagród dla Uczestników.
6. „Serwis” – serwis internetowy pod domeną www.kapitanowie.pl, w którym to
Serwisie realizowany jest Konkurs.
7. „Uczestnik” – użytkownik sieci Internet w wieku 14-16 lat, który dokonał
prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie,
spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią
Regulaminu, w szczególności w § 5 Regulaminu.
8. „Zadanie konkursowe” – stworzenie wideo w formie piłkarskiej cieszynki i
przesłanie go poprzez dedykowany formularz dostępny w Serwisie, zgodnie z
postanowieniami § 6 - § 7 Regulaminu.

9. "II Etap" - drugi etap Konkursu, przeznaczony wyłącznie dla Uczestników
rywalizujących o Nagrodę Główną, zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.
10. „Wymagania” – określone w § 9 wymagania konieczne do spełnienia przez
Uczestnika, by otrzymać Nagrodę Główną.
11. „Nagrody” – przewidziane w Konkursie Nagrody Główne i Dodatkowe, opisane
w § 10 Regulaminu.
12. „Laureat” – zwycięzca Konkursu, uprawniony do Nagrody Głównej lub
Dodatkowej.
13. „Komisja Konkursowa" – powołana przez Zlecającego komisja konkursowa,
czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu i wyłaniająca Laureatów.
14. „Praca konkursowa” – stworzone przez Uczestnika wideo w formie
piłkarskiej cieszynki, zgodnie z postanowieniami § 6 - § 7 Regulaminu.
15.

„Instagram”

–

serwis

społecznościowy

dostępny

pod

adresem

www.instagram.com
16. „TikTok” – aplikacja społecznościowa dostępna pod adresem www.tiktok.com

§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Zasady Konkursu określone są w Regulaminie zamieszczonym w Serwisie. Treść
niniejszego

Regulaminu

jest

udostępniona

do

wglądu

wszystkim

zainteresowanym począwszy od dnia rozpoczęcia Konkursu w Serwisie oraz w
siedzibie Organizatora i Zlecającego. Organizator umożliwia pobranie i utrwalenie
Regulaminu

przez

Internautów.

poprzedzającego Regulamin może

Niezależnie
zostać

od

postanowień

zdania

przesłany przez Organizatora

zainteresowanemu pocztą, na pisemną prośbę wnioskodawcy skierowaną do
Organizatora (02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 95) wraz z
zaadresowaną zwrotnie kopertą z naklejonym znaczkiem pocztowym o wartości
umożliwiającej przesłanie Regulaminu.

2. Konkurs zostanie zrealizowany za pośrednictwem Serwisu, w okresie
wskazanym w treści postanowień § 4 Regulaminu.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się za pośrednictwem Serwisu na
zasadach opisanych w § 6 - § 7 i § 9 Regulaminu.
4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają
wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie
podlegają wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem.
5. Celem Konkursu jest promowanie sportu oraz dążenia do realizacji swych
marzeń i pasji, a istotą Konkursu - nagrodzenie Nagrodami przewidzianymi w
Konkursie, na zasadach opisanych Regulaminem.
6. Zasady przyznawania Nagród opisane są w § 8 - § 10 Regulaminu.
7. Informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy; zakres uprawnień i
obowiązków Uczestnika i Organizatora określa Regulamin.
8. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora, nie
stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19
listopada 2009 roku o grach hazardowych.
§ 3.
Zasady ogólne, obszar
1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, jest ogłaszany w Internecie, w
szczególności na Serwisie i kierowany do użytkowników sieci Internet w wieku od
14-stu (czternastu) do 16-stu (szesnastu) lat, którzy uzyskali zgodę swoich
opiekunów prawnych na udział w konkursie.
2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
§ 4.
Termin
1. Konkurs odbywa się w terminie, odpowiednio:

a) przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie (realizacja Zadania
konkursowego) - rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2019 roku (rozpoczęcie
przyjmowania zgłoszeń) i trwa do dnia 14 lipca 2019 roku godz. 23.59.59
(ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń);
b) II etap Konkursu – telefoniczna weryfikacja Wymagań rozpoczyna się w dniu 15
lipca 2019 roku i trwa do dnia 16 lipca 2019 roku do godz. 19:00.
3. Wyłonienie przez Komisję Konkursową 10 uczestników (dziesięciu)
Uczestników uprawnionych do uczestnictwa w II Etapie Konkursu nastąpi w
dniu 15 lipca 2018 roku.
4. Wyłonienie przez Komisję Konkursową Laureatów Nagród nastąpi do 17 lipca
2019 roku.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu (Laureatów Nagród) nastąpi w terminie
opisanym w ust. 4 i 5 powyżej poprzez opublikowanie listy wyłonionych
Laureatów o prawie do otrzymania Nagrody za pośrednictwem Serwisu.
§ 5.
Uczestnictwo w Konkursie.
1. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki
uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają
wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią postanowień ust. 5 poniżej.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna - będąca konsumentem w
rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny - która zapozna się z niniejszym
Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:
a) Organizator wymaga, by każda czynność osoby niepełnoletniej konieczna do
udziału w Konkursie - w tym zgłoszenie - była dokonana za wiedzą i zgodą
opiekuna prawnego; spełnienie wymogu opisanego w zdaniu poprzedzającym
będzie weryfikowane na etapie wydawania Nagród - oświadczenia opiekuna
prawnego, którego wzór stanowi załącznik 1 do Regulaminu; Dla Laureatów
Konkursu dla Uczestników ubiegających się o Nagrodę w postaci udziału w obozie
piłkarskim Allianz Explorer Camp | Football Edition 2019 określonego w § 11

Regulaminu, poza udzieleniem zgody na udział w Konkursie konieczne będzie, aby
opiekun prawny wyraził dodatkowo zgodę na udział Laureata w obozie (zgoda
stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu)
b) posiada adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
c) posiada dostęp do Internetu, w tym do Serwisu;
d) posługuje się językiem angielskim;
e) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała postanowienia Regulaminu
poprzez przystąpienie do konkursu;
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, wiek przez
Administratora oraz na publikację tych danych w Serwisie. 4. W Konkursie nie
mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów
zarządzających Organizatora, Zlecającego oraz spółek Allianz Polska Services Sp. z
o.o., Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. jak również członkowie
najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się
małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo i powinowatych.
§ 6.
Zgłoszenie udziału w Konkursie
1. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonuje się w terminie przyjmowania
zgłoszeń wskazanym w treści postanowień § 4 ust. 1 pkt a) i ust. 2 Regulaminu, za
pośrednictwem Serwisu.
2. Internauta zainteresowany uczestnictwem w Konkursie, celem skutecznego
zgłoszenia swojego udziału w Konkursie ma za zadanie spełnić (łącznie)
następujące warunki:
a) wykonać Zadanie konkursowe (stworzyć wideo w formie piłkarskiej cieszynki i
przesłać go poprzez dedykowany formularz dostępny w Serwisie);
b) zaznajomić się z treścią i zaakceptować postanowienia Regulaminu;
c) udzielić odpowiedzi na pytanie o wiek sformułowane w Serwisie;

d) udzielić wymaganych zgód.
3. Zgłoszenie przez Uczestnika swojego uczestnictwa w Konkursie nie rodzi
roszczeń pod adresem Organizatora lub Zlecającego o jakiekolwiek profity czy
wynagrodzenie, nie wskazane treścią Regulaminu, za wyjątkiem ewentualnych
roszczeń Uczestnika dochodzonych na zasadach ogólnych odpowiedzialności
odszkodowawczej.
§ 7.
Zgłoszenie udziału w Konkursie/ Zadanie konkursowe
1. Celem zgłoszenia udziału w Konkursie należy:
a) zrealizować Zadanie konkursowe, oraz:
b) wskazać dane identyfikujące Uczestnika - imię, adres e-mail lub telefon, wiek.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rywalizacji o Nagrody w
Konkursie - zapis uzyskanego wyniku gry wymaga wskazania danych
identyfikacyjnych.
2. Zadanie konkursowe polega na nagraniu filmu pokazującego radość w formie
piłkarskiej cieszynki, opublikowaniu filmu na portalu Instagram lub TikTok z
hashtagrami #ExploreWithUs, #AllianzExplorerCamp i #KapitanowiePrzyszłości,
dodaniu linku w formularzu w Serwisie do opublikowanego na Instagramie lub
Tiktoku filmu z cieszynką.
3. Uczestnik Konkursu może wielokrotnie w okresie trwania Konkursu realizować
Zadanie konkursowe z zastrzeżeniem, że każde Zadanie konkursowe Uczestnika
musi być unikalnym, autorskim filmem.
4. Uczestnik przystępując do II etapu konkursu, zgadza się na publikację Pracy
Konkursowej. W przypadku, gdy film (Praca Konkursowa) przedstawiać będzie
wizerunek osoby lub inny element umożliwiający jednoznaczną identyfikację
danej osoby, opiekun prawny Laureata jest zobowiązany wyrazić zgodę na
rozpowszechnianie wizerunku umieszczonego na filmie dla celów Konkursu,
zgodnie z zapisami Regulaminu i jest zobowiązany przed nadesłaniem Pracy
Konkursowej na Konkurs, uzyskać stosowne zgody od osób przedstawionych w

Pracy Konkursowej na rozpowszechnianie wizerunku, przedstawionego w Pracy
Konkursowej nadesłanej na Konkurs dla celów niniejszego Konkursu.
Postanowienia ust. 4 znajdują odpowiednie zastosowanie do artystycznego
wykonania utrwalonego na filmie (Pracy Konkursowej).
5. Kategorycznie zabronione jest zgłaszanie do uczestnictwa w Konkursie Prac
Konkursowych zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w
jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i/ lub zasady współżycia społecznego,
moralność, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,
zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm,
propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa
innych

osób,

rozpowszechniających

wizerunek

osób

bez

zezwolenia,

zawierających wulgaryzmy. Prace Konkursowe naruszające postanowienia zdania
poprzedzającego zostaną wykluczone z Konkursu.
6. Zgłoszona do Konkursu Praca Konkursowa winna być pracą autorską
nadsyłającego Uczestnika, dotychczas niepublikowaną i nienagradzaną w innych
Konkursach.
7. Zgłoszenie Pracy Konkursowej przez Uczestnika oznacza udzielenie
Organizatorowi i Zlecającemu licencji na korzystanie z przedmiotowej Pracy
Konkursowej przez Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz
bez odpłatności w związku z informacjami o Konkursie na następujących polach
eksploatacji: rozpowszechnienie, utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w
Serwisie, na profilu Organizatora i Zlecającego w serwisach społecznościowych
facebook.com i instagram.com. Organizator i Zlecający jest uprawniony do
publikacji zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie Prac Konkursowych w myśl
postanowień zdania poprzedzającego.
8. Organizator i Zlecający jest uprawniony do wykluczania Prac Konkursowych z
uczestnictwa w Konkursie w przypadku, gdy Organizator lub Zlecający poweźmie
podejrzenie, że zgłoszona do Konkursu Praca Konkursowa narusza, bądź sugeruje
naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób
trzecich lub poweźmie podejrzenie, iż prawa do przesłanej Pracy Konkursowej nie
przysługują Uczestnikowi, który zgłosił przedmiotową Pracę Konkursową do

Konkursu, a także w przypadku, gdy dana Praca Konkursowa została zgłoszona do
Konkursu przez kilku Uczestników lub zawierać będzie znaki towarowe lub inne
treści, do których prawa przysługują osobom trzecim, w szczególności produkty
markowe,

znaki

promocyjne,

oznaczenia

handlowe

i

firmowe,

loga

przedsiębiorstw lub organizacji, symbole organizacji lub partii politycznych, znaki
i symbole związane z igrzyskami olimpijskimi lub treści naruszające powszechnie
obowiązujące przepisy prawa czy dobre obyczaje, w szczególności w przypadkach
opisanych w ust. 5 i ust. 6 powyżej.
9. Organizator i Zlecający jest uprawniony do dyskwalifikacji Pracy Konkursowej z
udziału w Konkursie w przypadku zgłoszenia pod jej adresem roszczeń osób
trzecich z przyczyn jak wyżej.
10. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Zlecający zastrzega
sobie własność oraz nabycie – z chwilą wyłonienia Laureata, pod warunkiem
wydania Nagrody - praw autorskich majątkowych do zgłoszonej w Konkursie i
nagrodzonej Pracy Konkursowej, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, a
nagrodzony Uczestnik Konkursu (Laureat) odstępuje Zlecającemu wszelkie prawa
do Pracy Konkursowej na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności
na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci
Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik
reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w
dowolnych

ilościach,

wprowadzenie

do

pamięci

komputera,

publiczne

odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, nadanie za
pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem
satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na
nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do
sieci multimedialnej, w tym Internetu, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci
telefonii komórkowej, korzystanie w celach reklamowych i marketingowych,
nadanie w kinach, modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo
wykonywania zależnych praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz prawo
zezwalania

na wykonanie zależnych

praw

autorskich. Uznaje

się,

że

wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera się w wartości otrzymanej
Nagrody w Konkursie. Uczestnik upoważnia Zlecającego do wykonywania w jego

imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie
wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do
Zlecającego i jego następców.
11. Odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub
osobistych osób trzecich, jak również naruszenie wizerunku w związku z Pracą
Konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia Pracy
Konkursowej do Konkursu z naruszeniem § 8 niniejszego Regulaminu.

12. Zabronione jest podejmowanie przez Uczestnika jakichkolwiek prób realizacji
Zadania konkursowego z naruszeniem postanowień Regulaminu lub dobrych
obyczajów w szczególności Uczestnikowi nie wolno podejmować prób manipulacji
wynikami oraz prób złamania zabezpieczeń lub znalezienia luk w systemie
zabezpieczeń. Organizator zastrzega, iż wyliczenie, wskazane w ustępie
następującym nie ma charakteru enumeratywnego, lecz przykładowy co oznacza,
iż zabronione są również inne, nie wskazane wprost w treści niniejszego ustępu
działania, wykraczające poza standardowe i powszechne sposoby realizacji
Zadania konkursowego.
13. W związku z postanowieniami ust. 4 powyżej, Organizator, działając za
pośrednictwem Komisji Konkursowej, zastrzega sobie, do dnia ogłoszenia
wyników

realizacji

Zadania

konkursowego,

prawo

do

wykluczenia

(dyskwalifikacji) z udziału w Konkursie Uczestnika, który narusza postanowienia
Regulaminu w następującym zakresie:
- podejmuje próby złamania zabezpieczeń lub znalezienia luk w systemie
zabezpieczeń oraz/lub:
- zakłóca funkcjonowanie procesów przetwarzania lub gromadzenia danych w
mechanizmie Konkursu.
§ 8.
Tryb wyłonienia Laureatów Nagród Dodatkowych

1. Spośród Prac Konkursowych Uczestników, zgłoszonych do udziału w Konkursie
w okresie przyjmowania Prac Konkursowych, spełniających warunki opisane
Regulaminem, Komisja Konkursowa dokona wyboru 10 (dziecięciu) zwycięskich
Prac Konkursowych.
2. Komisja Konkursowa dokona wyboru 10 zwycięskich Prac Konkursowych
dokonując ocen Prac Konkursowych z uwzględnieniem takich kryteriów jak:
zgodność Prac Konkursowych z tematyką, oryginalność, kreatywność i
nietuzinkowość Prac Konkursowych, walory artystyczne Prac Konkursowych.
3. W przypadku, gdy do udziału w Konkursie zostanie zgłoszonych mniej Prac
Konkursowych, niż ilość oferowanych Nagród, nieprzyznane w Konkursie Nagrody
ulegają przepadkowi na rzecz Zlecającego.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników Konkursu
przy czym nie wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia swych roszczeń na
zasadach ogólnych.
5. Uczestnicy, których Prace Konkursowe zostały wybrane przez Komisję
Konkursową otrzymują Nagrodę Dodatkową.

§ 9.
Tryb wyłonienia Uczestników II Etapu
Tryb wyłonienia Laureatów Nagród Głównych
1. Uprawnionymi do uczestnictwa w II Etapie Konkursu - jest maksymalnie 5
(pięciu) Uczestników, którzy zostali wybrani przez Komisję Konkursową spośród
Uczestników Konkursu wskazanych w § 8 Regulaminu.
2. W II Etapie Konkursu zadaniem Uczestników jest odbycie rozmowy telefonicznej
prowadzonej w języku polskim i angielskim, której celem jest weryfikacja
znajomości języka angielskiego oraz zainteresowania tematyką piłki nożnej i
samorozwojem.
3. Rozmowy telefoniczne prowadzone rozpoczną się 15 lipca 2019 roku i trwa do
dnia 16 lipca 2019 roku do godz. 19:00.

4. Brak kontaktu telefonicznego po 3 (trzech) próbach połączenia się uprawnia
Organizatora i Wykonawcę do usunięcia Uczestnika z II Etapu Konkursu. Usunięcie
z II Etapu Konkursu nie będzie skutkować utratą prawa do nagrody dodatkowej
zdobytej w I Etapie.
5. Komisja Konkursowa na podstawie przeprowadzonych rozmów telefonicznych
określi znajomość języka angielskiego oraz zainteresowanie tematyką piłki nożnej
oraz dokona wyboru 2 (dwóch) uczestników, którzy otrzymają Nagrodę Główną
oraz 1 (jednego) uczestnika, który otrzyma Nagrodę Pocieszenia.

§ 10.
Nagrody
1. W Konkursie przewidziano następujące Nagrody:
a. Nagrody Główne dla Uczestników II Etapu w wieku 14-16 lat, które zadeklarują
chęć rywalizacji o wyjazd na Allianz Explorer Camp | Footbal Edition: 2 (dwie)
identyczne Nagrody dla Uczestników - po jednej Nagrodzie dla każdego z dwóch
Laureatów, wyłonionych przez Komisję Konkursową na zasadach opisanych w § 9
Regulaminu w postaci: wyjazd do Monachium, na obóz Allianz Explorer Camp |
Football Edition w terminie 22-27.08.2019 w tym: transport samolotem, noclegi,
zakwaterowanie w hotelu o standardzie czterogwiazdkowym, wyżywienie, zajęcia
sportowe, spotkanie z piłkarzem FC Bayern Monachium, zwiedzanie stadionu
Allianz Arena o łącznej wartości rynkowej nie mniejszej niż 9.705,00 zł (dziewięć
tysięcy siedemset pięć złotych 00/100) i nie większej niż 10.705,00 zł brutto
(dziesięć tysięcy siedemset pięć złotych 00/100) (Nagroda rzeczowa) oraz
dodatkowa Nagroda pieniężna w wysokości 11,11% rzeczywistej wartości brutto
Nagrody rzeczowej tj. w maksymalnej kwocie 1.189,00 zł (tysiąc sto osiemdziesiąt
dziewięć złotych 00/100);
b. Nagrody Dodatkowe w postaci 10 (dziesięciu) czapek z logo Explorer o wartości
85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) brutto dla Uczestników I Etapu.
2. Łączna wartość Nagród stanowi kwotę maksymalną 24.638,00 zł brutto
(dwadzieścia cztery tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych 00/100), z czego

wartość Nagród rzeczowych stanowi kwotę 22.260,00 zł brutto (dwadzieścia dwa
tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100), natomiast wartość nagród
pieniężnych stanowi kwotę maksymalną 1.700,00 zł brutto (tysiąc siedemset
złotych 00/100).
3. Dodatkowe Nagrody pieniężne przewidziane przez Organizatora, o których
mowa w ust. 1 powyżej, nie będą wypłacone Laureatom Konkursu lecz pobrane
(potrącone) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w
art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej
wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej Nagrody pieniężnej) wygranych w
Konkursie przez danego Laureata. Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1
pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prześle podatek od
Nagrody ( rzeczowej i pieniężnej) w wysokości 10% łącznej wartości Nagród
(rzeczowej i pieniężnej) do właściwego urzędu skarbowego.
4. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Allianz SE (z siedzibą Allianz SE,
Königinstr. 28, 80802 Monachium, Niemcy) i Zlecający.
5. Nagrody wydaje Zlecający. Zlecający wydając Nagrodę w postaci czapki może
działać za pośrednictwem Organizatora.
§ 11.
Wydanie Nagród
1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w sposób i terminie wskazanym w § 4
ust. 5 Regulaminu.
2. Wraz z powiadomieniem o wygranej w myśl postanowień § 4 ust. 6 Regulaminu,
Organizator poinformuje Uczestnika o konieczności przesłania imienia, nazwiska,
numeru telefonu kontaktowego i adresu dostarczenia Nagrody oraz oświadczenia,
którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, a w przypadku Laureata
Nagrody Głównej, również daty urodzenia oraz numeru pesel Laureata, a także
podpisanego przez opiekuna prawnego Laureata oraz Laureata oświadczenia,
którego wzór stanowi Załącznik nr 2: Oświadczenie o zgodzie na udział w Allianz
Explorer Camp | Football Edition, celem umożliwienia Organizatorowi wydania
Nagrody.

3. Kontakt Laureata z Organizatorem Konkursu odbywa się co do zasady drogą
elektroniczną (e-mail).
4. Laureat jest zobowiązany w terminie 2 dni od daty powiadomienia, o którym
mowa w ust. 2 powyżej, przesłać za pośrednictwem korespondencji zwrotnej dane,
opisane w ust. 2 powyżej celem umożliwienia Organizatorowi wydanie Nagrody.
Podanie danych, zgodnie z treścią postanowień zdania poprzedzającego, jest
dobrowolne, ale niezbędne dla wydania Nagrody. Ponadto, opiekun prawny
Laureata jest zobowiązany do przesłania na adres e-mail Organizatora w terminie
2 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej podpisanego przez
opiekuna prawnego Laureata oraz Laureata oświadczenia według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz gdy dotyczy Załącznik nr 2.
Przesłanie przedmiotowego oświadczenia jest dobrowolne, ale niezbędne dla
wydania Nagrody dla Laureata.
5. Bezskuteczny upływ terminu opisanego w ust. 4 niniejszego paragrafu skutkuje
utratą uprawnienia do Nagrody przez Laureata, który nie wypełnił warunków
wydania Nagrody, opisanych w ust. 4 powyżej - w takim przypadku Komisja
Konkursowa i Zlecający mogą postanowić o wyłonieniu kolejnego Laureata lub o
nieprzyznaniu nagrody.
6. Nagroda zostanie wydana na rzecz Laureata w terminie, odpowiednio:
a) Nagroda w postaci udziału w obozie Allianz Explorer Camp | Football Edition w terminie opisanym w § 9 ust. 1 Regulaminu;
b) Nagrody Dodatkowe – w terminie 14 dni od daty podania przez Laureata danych
adresowych dostarczenia Nagrody.
7. Nagroda Dodatkowa zostanie wydana na adres Laureata wskazany przez
Laureata, zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, w drodze przesyłki pocztowej
lub kurierskiej, na koszt Zlecającego. O zachowaniu terminu decyduje data nadania
przesyłki.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata błędnych
danych oraz nieodebranie przesyłki właściwie dostarczonej. Zwrot przesyłki
właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Laureata danych, skutkuje

przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora działającego
w imieniu i na rzecz Zlecającego.
9. Nagrody Główne i Dodatkowe wysłane będą wyłącznie na teren
Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesłanie
przedmiotowych Nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
Nagrody, ani też prawo do zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent
pieniężny.
11. Brak stawiennictwa Laureata w miejscu i czasie realizacji Nagrody w postaci
udziału w obozie Allianz Explorer Camp | Football Edition z przyczyn od
Organizatora niezależnych skutkuje przepadkiem przedmiotowej Nagrody.
§ 12.
Dane osobowe
1. KLAUZULA INFORMACYJNA: Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 Kwietnia 2016 roku (dalej "RODO")
informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Dane
Osobowe”) jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, nr tel.
22 42 24 224 (Administrator danych).
2.. Inspektor ochrony danych (IOD)
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można
kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie
poprzez adres e-mail: IOD@allianz.pl, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny
na stronie internetowej www.allianz.pl, we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych.
3.

Dane osobowe będą przetwarzane:

a)

w celu realizacji Konkursu „Allianz Explorer Camp | Football Edition”-

podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Uczestnika/Opiekuna
prawnego zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO)
b)

w celu ewentualnego dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami -

podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość
dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f. RODO),
c)

w

celu

realizacji

obowiązków

ustawowych

–

podstawą

prawną

przetwarzania jest niezbędnością przetwarzania do wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO).

5. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie. Ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału
w Konkursie organizowanym przez Administratora danych.
6. Odbiorcy danych: dane osobowe we wskazanym zakresie zostaną opublikowane
w Serwisie Instagram i TikTok, przez co zostaną ujawnione osobom korzystającym
z Serwisu. Ponadto mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na
zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
Administratora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
7. Przechowywanie danych: dane osobowe będą przechowywane przez okres
trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych
roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z
przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie
zgody, dane osobowe będą przechowywane do momentu jej wycofania.
8. Prawa osoby, której dane dotyczą: Uczestnikom/Opiekunom prawnym
przysługuje prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia

ich

przetwarzania

oraz

wniesienia

sprzeciwu

wobec

ich

przetwarzania;
b) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora
informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w
zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody. Przekazane dane
osobowe można przesłać innemu administratorowi danych;
c) wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych
osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z
Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane
kontaktowe zostały wskazane wyżej.
10. Uczestnikowi/Opiekunowi prawnemu również prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, w sposób i
trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności
ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
tychże danych narusza ww. przepisy. Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi
(artykuł 77 RODO), prosimy o kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www
urzędu.
§ 13.
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące I oraz II Etapu Konkursu mogą być składane przez
Uczestników w formie e-mail na adres allianzexplorercamp@mintmedia.pl lub w
formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Organizatora (02-777
Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 95) przez cały czas trwania Konkursu
oraz w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu, z dopiskiem: Konkurs:
„Allianz Explorer Camp | Football Edition".

2. O zachowaniu terminu opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu decyduje data
nadania reklamacji.
3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą uwzględniane.
4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności
umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami
ust. 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora
niezwłocznie. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie
rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w
formie e-mail zwrotnego, bądź listem poleconym. Odpowiedź w formie e-mail
zostanie wysłana po uzyskaniu zgody Uczestnika na tę formę komunikacji.
6. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne przy czym
nie wyłącza to prawa do dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na zasadach
ogólnych.
§ 14.
Postanowienia końcowe
1. Pełna treść Regulaminu Konkursu jest dostępna w Serwisie, a także w siedzibie
Organizatora oraz Zlecającego.
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z
treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
3. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą
powstać pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikami w związku z treścią lub
wykonaniem niniejszego Konkursu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane
polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W
szczególności Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jej
przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie
porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu.
Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze
postępowania sądowego.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i jest
jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6. W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszego
Regulaminu pozostałe pozostają w mocy.

Załącznik nr 1- wzór oświadczenia o zgodzie na udział w konkursie
Oświadczenie o wyrażeniu zgody
na udział w Konkursie pod nazwą „Allianz Explorer Camp | Football Edition”
Proszę

poniżej

podać

drukowanymi literami

dane

uczestnika

wypełniając

formularz

czytelnie,

Imię i nazwisko dziecka:
Data urodzenia:
Adres (ulica, kod, miasto, kraj):
Imię i nazwisko rodzica:
Data urodzenia:
Adres (ulica, kod, miasto, kraj):
Telefon (stacjonarny i komórkowy):
E-mail:
To jest wiążący dokument prawny. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nim
przed podpisaniem.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję treść Regulaminu
Konkursu pod nazwą „Allianz Explorer Camp | Football Edition " (dalej jako
Konkurs) oraz udzielam wszelkich zgód w nim wymienionych, jak również
potwierdzam zawarcie bezpłatnej umowy licencyjnej oraz umowy o przeniesienie
autorskich praw majątkowych do dzieła, które powstało w wyniku udziału mojego
dziecka w konkursie , jak również potwierdzam, iż moje dziecko spełnia wszystkie
warunki i wymagania regulaminowe do udziału w Konkursie, którego
organizatorem jest Mint Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z
siedzibą w Warszawie (02-777), przy al. Komisji Edukacji Narodowej 95, wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000321823, o kapitale
zakładowym w kwocie 124 000 złotych, posiadająca NIP: 7123150574 oraz
REGON: 060438698, działająca na zlecenie (w imieniu i na rzecz) ZlecającegoTowarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie (02-685), ul. Rodziny Hiszpańskich 1, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość
kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).

Z uwagi na powyższe wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie oraz
otrzymanie przez niego nagrody określonej w Regulaminie Konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych
osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz
miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2015 r. 2135).
Przyjmuję do wiadomości prawo do wycofania tej zgody pod adresem:
obsluga_social@allianz.com
Imię i nazwisko uczestnika (drukowanymi literami):
Miejscowość, data
Podpis uczestnika
Imię i nazwisko opiekuna prawnego (drukowanymi literami):
Prosimy zakreślić, czy osoba ta jest rodzicem, czy opiekunem dziecka:
Rodzic / Opiekun
Załącznik nr 2- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w obozie
piłkarskim Allianz Explorer Camp | Football Edition
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w obozie piłkarskim Allianz
Explorer Camp | Football Edition
Proszę

poniżej

podać

dane

drukowanymi literami
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Adres (ulica, kod, miasto, kraj):
Numer paszportu:
Narodowość:

uczestnika

wypełniając

formularz

czytelnie,

Telefon (stacjonarny i komórkowy):
E-mail:
Imię i nazwisko rodzica:
Data urodzenia:
Adres (ulica, kod, miasto, kraj):
Telefon (stacjonarny i komórkowy):
E-mail:
To jest wiążący dokument prawny. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nim
przed podpisaniem.
1. Uprawnienie: Niniejszym potwierdzam, że spełniam wszystkie warunki i
wymagania regulaminowe do udziału w akcji Allianz Explorer Camp | Football
Edition, który doprowadził do wyboru mnie do udziału w programie.
2. Zgoda na uczestnictwo: Rozumiem, że uczestnictwo w Allianz Explorer Camp |
Football Edition Camp może wiązać się z ryzykiem dla mojego bezpieczeństwa i
własności, w tym z możliwymi obrażeniami lub chorobami oraz uszkodzeniem lub
utratą mojej własności.
Zapoznałem się z "Zasadami uczestnictwa" i "Oświadczeniem o ochronie danych
osobowych". Rozumiem i akceptuję treść i postanowienia obu dokumentów.
3. Zgoda na leczenie: Złożyłem oświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez
mojego lekarza rodzinnego / innego lekarza i potwierdzam, że wszystkie
znajdujące

się

w

nim

dane

są

pełne

i

poprawne.

Jeśli w dowolnym momencie podczas obozu nie będę w stanie wyrazić zgody na
konieczne leczenie z powodu choroby lub urazu, tu i teraz oświadczam, że
wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej i podjęcie
odpowiedniego leczenia obrażeń lub chorób, które mogą powstać w czasie mojego
uczestnictwa w Allianz Explorer Camp | Football Edition.
4. Zgoda na wykorzystanie nazwiska i zdjęcia: Wyrażam zgodę na
wykorzystanie mojego nazwiska szczegółów biograficznych, moich zdjęć,
wypowiedzi, nagrań lub audycji, w których uczestniczę, lub które mnie dotyczą,

przez Allianz SE i podmioty działające na jej zlecenie oraz wykorzystanie ich w
celach marketingowych i reklamowych związanych z Allianz Explorer Camp |
Football Edition, innymi imprezami organizowanymi przez Allianz i kampaniami
informacyjnymi Allianz, w tym, do publikacji ich w internecie oraz w materiałach
reklamowych (broszury, reklamy, ulotki, plakaty, itp.). Wyrażam zgodę na
wykorzystanie obrazu, dźwięków i nagrań filmowych z moim udziałem
dokonanych podczas mojego udziału w Allianz Explorer Camp | Football Edition
do celów określonych powyżej, bez żadnych ograniczeń geograficznych lub
czasowych. Wyrażam zgodę na to, by te nagrania były połączone z innymi
obrazami, nagraniami dźwiękowymi i filmowymi, tekstami lub grafikami oraz by
były edytowane, zmieniane lub modyfikowane i zostały wykorzystywane do celów
marketingowych i reklamowych określonych powyżej. Zrzekam się prawa do
żądania opatrzenia mojego wizerunku moim nazwiskiem, ale upoważniam do
wykorzystania mojego nazwiska. Rozumiem, że nie przysługuje mi prawo do
jakiegokolwiek wynagrodzenia.
Zgadzam się na bezpłatne przekazanie tych uprawnień TUiR Allianz oraz Allianz
SE oraz ich spółkom zależnym. Transfer ten nie jest ograniczony pod względem
czasowym lub terytorialnym. To upoważnia TUiR Allianz oraz Allianz SE oraz ich
spółki zależne do wykorzystania stworzonych materiałów i odtwarzania ich
publicznie w mediach drukowanych i internetowych, w telewizji i radio oraz za
pomocą innych metod służących celom określonym powyżej.
Przyjmuję do wiadomości, że moi opiekunowie prawni i ja mamy prawo do
wycofania tej zgody pod adresem: obsluga_social@allianz.com.
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych: Wyrażam zgodę
na gromadzenie, zapisywanie i wykorzystywanie przez TUiR Allianz oraz Allianz
SE danych osobowych, które zostały podane powyżej, jedynie w kontekście mojego
udziału

w

Allianz

Explorer

Camp

|

Football

Edition.

TUiR Allianz oraz Allianz SE nie ujawnia tych danych osobom trzecim, z wyjątkiem
osób i podmiotów, które otrzymały polecenie zorganizowania obozu Allianz
Explorer
Uczestnik

Camp
może

|

Football
w

Edition

każdej

i

chwili

jedynie
wysłać

na

czas
e-mail

jego
na

trwania.
adres:

obsluga_social@allianz.com i poprosić o informacje na temat zapisanych danych,

a

także

prosić

o

ich

zmianę,

poprawienie

lub

usunięcie.

Po zakończeniu obozu Allianz Explorer Camp | Football Edition dane będą zapisane
i wykorzystywane tak, jak opisano to w punkcie 4.

6. Ograniczenie odpowiedzialności: TUiR Allianz oraz Allianz SE oraz ich spółki
zależne nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w mieniu lub za straty
finansowe, które mogą powstać w związku z udziałem w Allianz Explorer Camp |
Football

Edition.

Powyższe nie ma zastosowania do strat spowodowanych przez TUiR Allianz oraz
Allianz SE lub jej spółki zależne umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
Klauzula wyłączenia odpowiedzialności nie ma zastosowania do strat, które
wynikają z naruszenia istotnych obowiązków umownych ze strony TUiR Allianz
oraz Allianz SE lub jej podmiotów zależnych - nawet jeśli stanowi to jedynie
niewielkie zaniedbania – jeśli obowiązki te są konieczne dla osiągnięcia celu
umowy (tzw. "podstawowe obowiązki"), o ile są to straty typowe dla tego typu
umów

i

dające

się

przewidzieć.

Nie ma to wpływu na odpowiedzialność za produkt wynikającą z ustawy (Product
Liability Act) lub odpowiedzialność za zawinione naruszenia życia, ciała i zdrowia.
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają również zastosowanie w
odniesieniu do przedstawicieli prawnych, pracowników i innych pomocników
TUiR Allianz lub Allianz SE oraz jej spółek zależnych.
7. Właściwość prawna: Niniejsza deklaracja i spory prawne, które mogą powstać
w związku z moim udziałem w Allianz Explorer Camp | Football Edition, podlegają
prawu polskiemu. Jedynym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów
związanych z moim udziałem w Allianz Explorer Camp | Football Edition jest sąd
właściwy dla siedziby TUiR Allianz Polska S.A.
Imię i nazwisko uczestnika (drukowanymi literami):
Miejscowość, data
Podpis uczestnika
Imię i nazwisko opiekuna prawnego (drukowanymi literami):

Prosimy zakreślić, czy osoba ta jest rodzicem, czy opiekunem dziecka:
Rodzic / Opiekun
Jako

opiekun

prawny

wyżej

wymienionego

dziecka

oświadczam,

że

przeczytałem/am i zrozumiałem/am treść tego oświadczenia. Rozumiem, że
podpisując to oświadczenie, zgadzam się ze wszystkimi jego postanowieniami. W
szczególności wyrażam zgodę na podjęcie niezbędnych działań medycznych w
przypadku choroby lub wypadku, jakie mogą zdarzyć się podczas obozu
piłkarskiego Allianz Explorer Camp | Football Edition.
Miejscowość, data
Podpis opiekuna prawnego
Tel. kontaktowy do rodziców opiekunów, pod którym będą dostępni w czasie
obozu:

