
Regulamin konkursu 

Taniec Wojownika 
 
 
 

Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu jest Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w 
Szczecinie przy ul. Pocztowej 30/12 NIP: 852-21-15-976 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis 

facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z 
organizacją  konkursu na łamach serwisu. 

 
Warunki uczestnictwa 

 
4. W konkursie mogą  wziąć  udział  wyłącznie uczestnicy rozgrywek Pierwsza Piłka w 

kategorii Skrzat i Orlik. 
5. Konkurs trwa od 2.04 do 31.05 2022 r. 
6. Filmik musi zostać nagrany podczas turnieju Pierwszej Piłki. 
7. Wyniki Konkursu zostaną  ogłoszone: 01.06.2022 r. 
8. Konkurs odbywa się  za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook 

znajdującym się  pod adresem: https://www.facebook.com/zzpnszczecin 
 

Zadanie konkursowe 
 

9. Zadanie konkursowe polega na nagraniu filmiku, na którym najmłodsi i najstarsi adepci futbolu 
(Skrzaty i Orlik) pokazują jak skutecznie zmotywować się przed meczem poprzez „Taniec 
Wojownika”. 

10. Czas trwania filmiku to maksymalnie 90 sekund. 
11. Wytyczne techniczne dot. nagrania filmiku: 

- format .mp4 lub .mov (standardowy dla telefonów z androidem lub iPhone) 
- nagrany poziomo 
- przesłany na wetransfer.com, sendgb.com lub mailowo na adres bartosz.bis@zzpn.pl 

12. Wymaganymi kryteriami są minimum dwa elementy (do wyboru): 
- klaskanie (dowolnie „ręka w rękę”, „ręka w udo”, „ręka w tors”) 
- groźne miny 
- krótkie okrzyki 
- malowanie twarzy 
- dowolne rekwizyty 

13. Każdy uczestnik może zgłosić  tylko jedną  propozycję. 
14. W konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców. 
15. Najciekawszy, najlepszy, najzabawniejszy filmik konkursowy zostanie wybrany przez 

komisję konkursową. 
16. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni na stronie Organizatora www.zzpn.pl, oraz 

fanpage https://www.facebook.com/zzpnszczecin. 
17. Organizator zwraca uwagę      na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w 

wypowiedziach. 
 

 
 
 



Nagrody 
 

18. Nagrodą główną w  konkursie w kategorii Skrzat jest komplet koszulek dziecięcych 
Reprezentacji Polski firmy Nike. Nagrodą główną w kategorii Orlik jest komplet treningowy 
(koszulka + spodenki).  
 

19. Nagrodę można będzie odebrać w siedzibie Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w 
Szczecinie przy ul. Pocztowej 30/12. 

 
Obowiązek informacyjny 

 
 

20. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest 
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w Szczecinie przy ul. Pocztowej 30/12.  

21. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).  

22. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym 
wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych 
wynikającego z przepisów prawa. 

 
 
 

Postanowienia końcowe 
 

23. W przypadkach spornych wszelkie kwestie rozstrzyga Organizator konkursu.    



 


