
REGULAMIN KONKURSU „Kicking Derby 2022” 
 
 
 

Wprowadza się regulamin Konkursu „Kicking Derby 2022”, zwany dalej „Regulaminem”. 
 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1.  Regulamin dotyczy konkursu organizowanego pod nazwą „Kicking Derby 2022” (dalej: 
Konkurs) w terminie: 3 grudnia 2022 roku przez Panthers Wrocław Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-612) przy ul. Paderewskiego 35/3, wpisaną 
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia 
Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000485897 (zwaną dalej 
Organizatorem), przeprowadzonego na obiekcie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu 
(zwany dalej: Terenem Konkursu). 

2.  Celem Konkursu jest wyłonienie dziesięciu najlepszych uczestników („TOP 10”), w tym 
Zwycięzcy. 

3.  Regulamin określa w szczególności warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie. 
4.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 21 listopada 2022 roku. 

 
 

§ 2. 
Warunki uczestnictwa 

1.  Do udziału w Konkursie uprawnione są wyłącznie osoby, które ukończyły 18. rok życia oraz 
które posiadają obywatelstwo polskie. 

2.  Do udziału w Konkursie mogą przystąpić wyłącznie Uczestnicy nie mający aktualnie, jak 
również w przeszłości przynależności klubowej w jakiejkolwiek drużynie futbolu 
amerykańskiego, niezależnie od poziomu rozgrywek. Warunkiem przystąpienia do Konkursu 
jest złożenie stosownego oświadczenia przez Uczestnika pod rygorem niedopuszczenia do 
udziału w Konkursie. Wzór stosownego oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

§ 3. 
Zasady rywalizacji 

1. Każdy uczestnik konkursy będzie musiał wykonać trzy różnego rodzaju kopnięcia: 
 
a) Kickoff, kopnięcie z ziemi na odległość oraz celność (we wskazany obszar boiska). Każdy 

z uczestników będzie miał 4 próby wykonania kopnięcia. 
b) Punt, kopnięcie na odległość, celność i czas lotu (tzw. Hang Time). Każdy z uczestników 

będzie miał 4 próby wykonania kopnięcia. 
c) Kopnięcie na futbolową bramkę, które odbędzie się na zasadach “nagłej śmierci”, 

zaczynając z odległości 22 jardów (odległość określona w zasadach National Football 
League). Każda kolejna kolejka odbywać się będzie oddalona o kolejne 5 lub mniej jardów 
z możliwością przesunięcia piłki wzdłuż linii w lewo bądź w prawo (Hashmarks). Każdy 
uczestnik który kopnie niecelnie odpada z dalszej rywalizacji w tym kopnięciu. 



2. Wszystkie kopnięcia wykonywane będą piłką do futbolu amerykańskiego firmy Wilson, model 
The Duke. Oficjalną piłką, którą rozgrywane są mecze w European League of Football. 

3. Ze wszystkich Uczestników zostanie wyłonionych 10 najlepszych Uczestników (TOP 10), w 
tym Zwycięzca, dla których przewidziano nagrody ufundowane przez Sponsora Konkursu 
Tarczyński S.A. Dodatkowo, dla Zwycięzcy przewidziano nagrodę finansową w wysokości 5 
000 zł ufundowaną przez firmę Tarczyński S.A. 

4. O wyborze TOP 10, w tym Zwycięzcy decyduje Jury Konkursu w następującym składzie:           
p. Michał Latoś, p. Jakub Samel, p. Dariusz Ankiewicz oraz p. Andrzej Padewski, na podstawie 
całokształtu oceny rywalizacji według ustalonych z Organizatorem i przyjętych przez Jury 
kryteriów oceny i punktacji oraz w drodze tajnego głosowania. Decyzja Jury jest ostateczna. 
Ogłoszenie Zwycięzcy nastąpi 6 grudnia 2022 roku. 

5. Nagrody finansowe przewidziane przez Organizatora i Sponsorów zostaną przekazane w drodze 
przelewu bankowego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na numery 
rachunku bankowego wskazane przez wyłonionych najlepszych Uczestników TOP 10, w tym 
Zwycięzcy. 

§ 4. 
Zasady bezpieczeństwa Konkursu 

1.  Każdy Uczestnik zostaje przeszkolony przez Organizatora z zasad bezpieczeństwa i oświadcza, 
że zna zasady obowiązujące na Stadionie.  

2.  Każdy Uczestnik zobowiązuje się do zapewnienia warunków bezpieczeństwa własnego i osób 
trzecich poprzez zachowanie zasad ostrożności oraz ograniczonego zaufania do innych osób 
korzystających z Terenu. 

§ 5. 
Uprawnienia Organizatora 

1.  Organizator ma prawo odmówić udziału w Konkursie Uczestnikowi, co do którego zachodzi 
uzasadnione podejrzenie o niespełnienie warunków regulaminu bez przeprowadzenia 
dodatkowych testów (badań). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Organizator, nie jest 
zobowiązany do zwrotów jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Uczestnika. 

2.  Organizator ma prawo odmówić i usunąć z Terenu Konkursu Uczestnika w przypadku jego 
niestosownego zachowania, naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, agresywnego zachowania, lub innych zachowań niezgodnych z 
ogólnie przyjętymi normami. Usunięcie Uczestnika może wiązać się z wezwaniem 
odpowiednich służb. Koszty takiego wezwania obciążają Uczestnika. 

 

§ 6. 
Zakazy obowiązujące na Terenie Konkursu 

1.  Zabrania się wnoszenia i posiadania na Terenie Konkursu: 
a) przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni, materiałów wybuchowych, 

pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, wyrobów 
pirotechnicznych, dronów, różnego rodzaju noży, pałek, kijów, prętów, przedmiotów 
wykonanych z metalu (szczególnie gwoździe, śruby, ostre narzędzia), szklanych 
przedmiotów (w szczególności: butelek, kubków, dzbanków lub puszek ) oraz innych 
przedmiotów, których posiadanie nie jest zabronione, lecz ze swej natury mogą posłużyć 
do zachowania sprzecznego z prawem i zagrożeniu osobom przebywającym na terenie 
Konkursu, 



b) środków i napojów alkoholowych, odurzających, substancji psychotropowych i innych 
działających podobnie. 

2.  Zabrania się na Terenie Konkursu: 
a) spożywania alkoholu i stosowania środków odurzających lub psychotropowych, 
b) rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu, wzniecania fajerwerków, środków 

pirotechnicznych itd., 
c) zaśmiecania Terenu Konkursu, 
d) niszczenia infrastruktury mieszczącej się na Terenie Konkursu,  
e) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych, 
f) wprowadzania zwierząt, 
g) wstępu do miejsc nieprzeznaczonych dla Uczestników. 

 

§ 7. 
Szczególne zasady bezpieczeństwa 

1.  Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że znajduje się w stanie zdrowia 
pozwalającym na bezpieczne uczestnictwo w Konkursie oraz że brak jest jakichkolwiek 
przeciwwskazań dotyczących stanu jego zdrowia, dla których nie mógłby wziąć udziału w 
Konkursie. W szczególności Uczestnik jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o 
stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie. 
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie stosownego oświadczenia przez 
Uczestnika pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Konkursie. Wzór stosownego 
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2.  Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że w chwili udziału posiada ważne 
ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności 
cywilnej (OC). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak posiadania aktualnej polisy z 
odpowiednim zakresem ubezpieczenia. 

3.  Organizator zapewnia zabezpieczenie Konkursu i Uczestników w trakcie trwania Konkursu 
szczególnie poprzez obecność na Terenie Konkursu zespołu ratownictwa medycznego. Nad 
bezpieczeństwem Uczestników i widzów czuwają służby Organizatora w wyznaczonych 
punktach obserwacyjnych oraz pracownicy ochrony obiektu. 

 

§ 8. 
Zasady odpowiedzialności za szkodę 

1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków ani innych zdarzeń losowych 
powstałych na skutek działania w ramach tzw. ryzyka sportowego oraz powstałych w wyniku 
niestosowania się do Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego przez 
Uczestników oraz osoby przebywające na Terenie Konkursu. 

2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Uczestników i innych 
osób wynikające z niedostosowania się przez nich do niniejszego Regulaminu, przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, poleceń i wskazówek Organizatora lub osób przez niego 
upoważnionych. 

3.  Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie lub w związku z 
uczestnictwem w Konkursie. 



4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy ruchome wniesione, pozostawione lub 
zgubione przez Uczestnika na Terenie Konkursu oraz za szkody wyrządzone Uczestnikowi 
Konkursu przez osobę trzecią. 

§ 9. 
Widzowie 

1.  Podczas konkursu nie jest przewidziany udział widzów. 

 

§ 10. 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1.  Organizator utrwala przebieg Konkursu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy. 
2.  Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie i bezpłatne 

wykorzystanie wizerunku Uczestnika lub widzów do wykorzystania i udostępniania w sposób 
komercyjny. 

3.  Zgoda na wykorzystanie przez Organizatora lub przez inne osoby działające na zlecenie 
Organizatora wizerunku obejmuje następujące pola eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wizerunku - wytwarzanie każdą techniką 

egzemplarzy wizerunku, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunku utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

c) w zakresie rozpowszechniania wizerunku w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 
wykorzystanie w materiałach reklamowych, a także publiczne udostępnianie wizerunku w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, w szczególności poprzez zamieszczenie wizerunku na stronie internetowej 
Organizatora oraz oficjalnych profilach Organizatora w mediach społecznościowych. 

 

§ 11. 
Dane osobowe 

1.  Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych Uczestnika. 

2.  Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
3.  Dane osobowe Uczestników będą przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

4.  Dane przetwarzane są przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) i f) RODO: 
a) w oparciu o zgodę udzieloną przez Uczestnika; 
b) z uwagi na konieczność spełnienia obowiązków wynikających z Regulaminu lub podjęcia 

działań na żądanie Uczestnika; 
c) z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
d) z uwagi na konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski Uczestników. 
 



5.  Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników przetwarzane są w następujących celach: 
a) udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski Uczestników; 
b) prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
c) wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze. 

6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do celów wynikających z 
Regulaminu.  

7.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych nie jest 
obligatoryjne. 

8.  Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich 
poprawiania, zmiany, uzupełniania i usuwania. 

9.  Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia 
Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

§ 12. 
Postanowienia końcowe 

1.  Przez dokonanie zgłoszenia Uczestnik zobowiązuje się do całkowitego podporządkowania się 
przepisom Regulaminu oraz poleceniom i instrukcjom wydanym przez kierownictwo Konkursu 
zarówno poprzez komunikaty, jak i inne formy przekazu. 

2.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator mając na 
względzie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisy szczególne. 

 

 

Dane uczestnika: 

IMIĘ:       …………………………………………… 

NAZWISKO:      …………………………………………… 

NUMER TELEFONU:    ……………………………………………  

EMAIL:      …………………………………………… 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem, oraz uzyskałem wyczerpującą odpowiedź na 
wszystkie moje pytania. 

 

 

……………………………………………………..………………………………………………… 

Podpis Uczestnika  



Załącznik nr 1 

 

…………….dnia ……………2022 roku 

 

OŚWIADCZENIE 
o braku przynależności klubowej 

 
Ja, niżej podpisany ………………, zam…………………., nr PESEL …………….. niniejszym 
oświadczam, że aktualnie nie posiadam, jak również w przeszłości nie posiadałem przynależności 
klubowej w jakiejkolwiek drużynie futbolu amerykańskiego, niezależnie od poziomu rozgrywek. 
 
 
 
………………………… 

(podpis Uczestnika) 



Załącznik nr 2 
 

…………….dnia ……………2022 roku 

 

OŚWIADCZENIE 
o stanie zdrowia Uczestnika 

 
Ja, niżej podpisany ………………, zam…………………., nr PESEL …………….. niniejszym 
oświadczam, że znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym na bezpieczne uczestnictwo w Konkursie 
„Kicking Derby 2022” oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań dotyczących stanu mojego 
zdrowia, dla których nie mógłbym wziąć udziału w Konkursie. 
 

 

………………………… 

(podpis Uczestnika) 


