
ZMIANA Z DNIA 24 MAJA 2018 r.  

REGULAMINU  

„Kia Champ Into the Arena 2018”   

Z DNIA 2 MAJA 2018 r. (dalej 

„Regulamin”) 

Na podstawie pkt XII ust. 7 Regulaminu, Organizator zmienia Regulamin w następujący 
sposób: 

Pkt III ust. 4: „Rozpoczęcie procesu Rejestracji Drużyn nastąpi w dniu 02.05.2018 o 
godzinie 18:00 a zakończenie w dniu 25.05.2018 o godzinie 11:00, o ile limit miejsc 
w Turnieju nie zostanie wcześniej wyczerpany.”. 

 

Zmiany wchodzą w życie z dniem 24 maja 2018 r.  

 

ZMIANA Z DNIA 18 MAJA 2018 r.  

REGULAMINU  

„Kia Champ Into the Arena 2018”   

Z DNIA 2 MAJA 2018 r. (dalej 

„Regulamin”) 

Na podstawie pkt XII ust. 7 Regulaminu, Organizator zmienia Regulamin w następujący 
sposób: 

Zmienia następujące punkty:: 

Pkt III ust. 1, c): „Posiada ważny paszport, którego data ważności obowiązuje minimum do 
31 grudnia 2018 r. i przedłoży go najpóźniej do 10 czerwca br. do godz. 15:00.”. 

Pkt III ust. 10, b): „Dane osobowe Kapitana 

i. Imię i nazwisko; 

ii. Adres zamieszkania; 

iii. Data urodzenia; 

iv. Numer paszportu   najpóźniej  podać do 10 czerwca br. do godz. 
15:00); 

v. Data ważności paszportu   najpóźniej podać do 10 czerwca br. do 
godz. 15:00); 

vi. Numer telefonu kontaktowego; 

vii. Adres email.” 



Pkt III ust. 13, e) i f): „Kapitan Drużyny zobowiązany jest do podania danych osobowych 
wszystkich Członków Drużyny: 

b. Imię i nazwisko; 

c. Data urodzenia; 
d. Adres do korespondencji (ulica, nr domu i mieszkania, kod, miejscowość); 

e. Numer telefonu kontaktowego; 

f. Numer paszportu - , najpóźniej podać do 10 czerwca br. do godz. 
15:00); 

g. Data ważności paszportu - , najpóźniej podać do 10 czerwca br. do 
godz. 15:00).” 

Dodaje następujący punkt: VI  ust. 8a: Warunkiem przyznania Nagrody Głównej jest 

przedłożenie ważnego do minimum 31.12.2018 r. paszportu wszystkich Zawodników 

najpóźniej do 10 czerwca br. do godz. 15:00 Organizatorowi. Niespełnienie wymogu 

w zakresie przedłożenia paszportów powoduje dyskwalifikację a uprawnienia 

zwycięskiej drużyny otrzymuje kolejna drużyna zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu. 

Zmiany wchodzą w życie z dniem 18 maja 2018 r.  

 
 

REGULAMIN 

TURNIEJU POD NAZWĄ 

„Kia Champ Into the Arena 2018” 

(zwany dalej Regulaminem) 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. „Kia Champ Into the Arena 2018” to turniej prowadzony przez Endorfina Events sp. z 
o.o., na zlecenie KIA Motors Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 366 02-819 Warszawa Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Nr KRS 00000 18778, NIP 526- 
19-10-258, REGON 012710235, kapitał zakładowy/wpłacony: 15.700.000 zł. Regulamin 
określa w szczególności: warunki uczestnictwa w Turnieju, zasady korzystania przez 
Organizatora z informacji i materiałów uzyskanych w związku z Turniejem, czas trwania 
Turnieju, zasady ogłaszania wyników Turnieju, sposób informowania o Turnieju i jego 
warunkach. 

3. Organizatorem Turnieju jest firma ENDORFINA EVENTS sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Kryniczna 7, 03-934 wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 
Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000326910, NIP, 1132759426, Regon 
141796596. Czynności związane z obsługa techniczną Turnieju prowadzi  



Organizator. 

4. Sponsorem Turnieju jest KIA Motors Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 366 02-819 
Warszawa Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Nr KRS 00000 
18778, NIP 526-19-10-258, REGON 012710235, kapitał zakładowy/wpłacony: 
15.700.000 Zł. 

5. W ramach Turnieju Organizator przyrzeka nagrodę na warunkach określonych w 
Regulaminie. Nagrody wydawane są przez Organizatora w imieniu Sponsora. 

6. Jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę. 
7. Uczestnictwo w Turnieju jest równoznaczne ze znajomością i zaakceptowaniem 

Regulaminu. 
8. Regulamin Turnieju jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Turnieju. 

 
 
II. DEFINICJE 

Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby 
pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte: 

a. Biuro Zawodów – zespół przedstawicieli Organizatora podejmujący czynności 
określone niniejszym Regulaminem. 

b. Kia - KIA Motors Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa.  
 

c. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (,,RODO”) tj. informacje dotyczące 
Uczestnika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, numer 
telefonu, nr paszportu, data ważności paszportu przetwarzane przez Organizatora 
wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie. 

d. Drużyna – drużyna biorąca udział w Turnieju. Skład drużyny opisany jest w Pkt. III 
ust. 10 Regulaminu. 

e. Turniej - turniej Kia Champ Into the Arena, który odbędzie się w dniach 26 -27 maja 
2018 roku na terenie Klubu Sportowego Drukarz w Warszawie. W Turnieju wezmą 
udział maksymalnie 64 drużyny zgłoszone do turnieju poprzez wypełnienie 
formularza zgłoszeń zgodnie z zasadami opisanymi w Pkt. III. Turniej składać się 
będzie z dwóch etapów, ogłoszonych przez Organizatora, w którym zgodnie z 
zasadami określonymi w Regulaminie spośród zgłoszonych Drużyn zostaną 
wskazani zwycięzcy poszczególnych rund – Rundy Eliminacyjnej i z Finału 
Krajowego. 

f. Runda Eliminacyjna – Etap rozgrywek, do którego zostaną dopuszczone wszystkie 
zgłoszone do Turnieju drużyny. W rundzie Eliminacyjnej zostaną wyłonione 32 
drużyny, które na zasadach opisanych w Regulaminie uzyskają awans do Finału 
Krajowego. Runda eliminacyjna odbędzie się 26 maja 2018 roku (sobota) na terenie 
KS Drukarz w Warszawie. Runda eliminacyjna będzie podzielona na dwie tury. 
Szczegółowe informacje na temat godzin rozpoczęcia zostaną podane w terminie 
późniejszym oraz przesłane na adresy email Kapitanów Drużyn. W każdej z tur 
rywalizować będą 32 drużyny, które powinny przyjechać na miejsce godzinę przed 



rozpoczęciem swojej tury eliminacyjnej. 

g. Strefa Eliminacyjna – każda z 6 (sześciu) stref podczas Rundy Eliminacyjnej, w której 
przeprowadzane będą testy piłkarskie zgodnie z zasadami opisanymi w Pkt. VII. 

h. Testy piłkarskie – Testy umiejętności piłkarskich, których zaliczenie będzie 
podstawą do uzyskania wyniku poszczególnych Uczestników i Drużyn podczas 
Rundy Eliminacyjnej. Zasady przeprowadzenia testów piłkarskich i przyznawanych 
w nich punktacji opisane są w Pkt. VII. 

i. Finał Krajowy – Etap Rozgrywek, do którego zostaną dopuszczone tylko i wyłącznie 
drużyny wyłonione w Rundzie Eliminacyjnej. W Finale Krajowym zostanie 
wyłoniona Drużyna Zwycięska, której każdy z zawodników otrzyma Nagrody 
opisane w Pkt. IX. Finał krajowy odbędzie się 27 maja 2018 roku (niedziela) na 
obiekcie KS Drukarz w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat godzin 
rozpoczęcia zostaną podane w terminie późniejszym oraz przesłane na adresy 
email Kapitanów Drużyn. 

j. Finał Światowy – Nagroda Główna: wyjazd na Finał Światowy Kia Champ Into the 
Arena 2018, który odbędzie się w dniach 29 czerwca – 2 lipca br. w Moskwie w 

ramach którego każdy ze zwycięzców weźmie udział w rozgrywkach 
finału światowego Kia Champ Into the Arena, otrzyma bilet jednoosobowy 
upoważniający do wstępu na mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2018 FIFA 
World Cup Russia®. W ramach Nagrody Głównej zwycięska drużyna otrzyma 
przelot w obie strony, którego miejscem wylotu i przylotu będzie lotnisko 
Okęcie w Warszawie, zakwaterowanie, ubezpieczenie, obsługę pilota i 
wyżywienie. 

k. Formularz rejestracyjny – Formularz znajdujący się na stronie www.champ.kia.pl, 
który musi wypełnić Kapitan drużyny. 

l. Kapitan drużyny – kapitan i jednocześnie zawodnik sześcioosobowej drużyny, 
odpowiedzialny za rejestrację Drużyny oraz dane wszystkich zgłaszanych 
Uczestników. 

m. Komisja Turniejowa – komisja składająca się z 8 przedstawicieli Organizatora, 
czuwająca nad prawidłowym przebiegiem Rundy Eliminacyjnej Turnieju. 

n. Sędziowie – 8-osobowy na Rundę Eliminacyjną oraz 10 – osobowy na Finał Krajowy, 
skład sędziowski, w którym każdy z Sędziów jest odpowiedzialny za zgodne z 
zasadami opisanymi w Pkt. VIII. sędziowanie meczów oraz przekazywanie wyników 
do Biura Zawodów podczas Finału Krajowego. 

o. Nagroda – jedna z przewidzianych w Turnieju nagród, którą Uczestnik może 
uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie. 

p. Organizator ENDORFINA EVENTS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kryniczna 
7, 03-934. Organizator jest administratorem danych osobowych. 

q. Oświadczenie – dokument podpisany dobrowolnie przez Uczestnika, którego wzór 
stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie powinno być podpisane i 
doręczone Organizatorowi przed wydaniem, Nagrody. Jego prawidłowe 



uzupełnienie warunkuje wydanie Nagrody. 

r. Wykonawca techniczny formularza zgłoszeniowego – WebTalk Sp. z o.o. z siedzibą 
przy Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok. 3B w Warszawie, 01-242, KRS 0000428439, 
NIP 7010347128, REGON 146164910. 

s. Regulamin – niniejszy regulamin Turnieju. 

t. Uczestnik – osoba fizyczna, która została zgłoszona do Turnieju zgodnie z zasadami 
opisanymi w Regulaminie oraz wzięła udział w Turnieju poprzez prawidłowe 
wykonanie czynności określonych w Regulaminie i znajduje się w składzie jednej z 
zarejestrowanych do Turnieju Drużyn. 

u. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – rozporządzenie wskazane w lit. 
c) powyżej. 

v. Rejestracja Drużyny – zgłoszenie drużyny składającej się z 6 zawodników 
(bramkarza, czterech zawodników z pola i jednego rezerwowego) zgodnie z 
zasadami określonymi w Regulaminie, będąca jednym z warunków wzięcia udziału 
w Turnieju. 

w. Zgłoszenie – zgłoszenie Drużyny do Turnieju na zasadach określonych w 
Regulaminie. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU 

1. Uczestnikiem Turnieju może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, która łącznie spełnia następujące warunki opisane 
w pkt. a – f poniżej: 

a. została zgłoszona do Turnieju poprzez Formularz Rejestracyjny na stronie 
www.champ.kia.pl jako członek drużyny; 

b. ukończyła 18 lat (datą wiążącą jest dzień rozpoczęcia Turnieju); wyraziła zgodę 
na  przetwarzanie  jej  Danych  Osobowych  dla  celów  związanych     
z przeprowadzeniem Turnieju i przekazaniem Nagrody; 

c. Posiada ważny paszport, którego data ważności obowiązuje minimum do dnia 
31 grudnia 2018 r. i przedłoży go najpóźniej do 10 czerwca br. do 
godz. 15:00. 

d. nie jest profesjonalnym piłkarzem, tj. osobą zgłoszoną do rozgrywek piłkarskiej 
Ekstraklasy, I, II oraz III ligi piłkarskiej. Weryfikacja zgłoszonych osób poprzez 
Okręgowe Związki Piłki Nożnej oraz PZPN nastąpi przed rozpoczęciem Turnieju 
na podstawie zgłoszonej listy zawodników. 

e. nie jest pracownikiem firmy KIA lub Organizatora lub członkiem ich rodzin 

f. nie brała udziału w międzynarodowych finałach Kia Champ Into the Arena w 
2012, 2014, lub w 2016 r. 

g. spełniła wszystkie pozostałe warunki określone w Regulaminie. 

2. Zgłoszenia do Turnieju prowadzone są na stronie www.champ.kia.pl. 



3. Do Turnieju mogą się zgłosić maksymalnie 64 (sześćdziesiąt cztery) drużyny. 

4. Rozpoczęcie procesu Rejestracji Drużyn nastąpi w dniu 02.05.2018 o godzinie 18:00 a 
zakończenie w dniu 25.05.2018 o godzinie 11:00, o ile limit miejsc w Turnieju nie 
zostanie wcześniej wyczerpany. 

5. O fakcie zgłoszenia do Turnieju zadecyduje kolejność poprawnie wysłanych Zgłoszeń. 
O potwierdzeniu udziału drużyny w turnieju oraz o tym, w której turze w rundzie 
eliminacyjnej wystąpi dany zespół, Kapitan każdej drużyny zostanie 
poinformowany telefonicznie lub mailowo. 

6. Turniej odbędzie się w dniach 26-27 maja, 2018 roku na obiekcie KS Drukarz w 
Warszawie. 

7. Turniej składać się będzie z dwóch rund, które zorganizowane zostaną w kolejnych 
dniach: Runda Eliminacyjna w dniu 26 maja 2018 roku, Finał Krajowy w dniu 27 maja 
2018 roku. 

8. Kapitan drużyny jest odpowiedzialny za zgłoszenie wszystkich Uczestników 
występujących w Drużynie i wypełnienie Formularza rejestracyjnego. 

9. Drużyna może składać się wyłącznie z 6 uczestników (bramkarza, czterech zawodników 
z pola i jednego rezerwowego). Tylko taki skład drużyny dopuszczony jest do 
przebywania na boisku. 

10. Kapitan drużyny zobowiązany jest do podania następujących danych, w tym 
swoich danych osobowych przy rejestracji drużyny: 

a. Dane drużyny: 

i. Nazwa 

ii. Miasto 

iii. Zdjęcie (nieobligatoryjne; maksymalna wielkość to 1 MB) 

iv. Opis Drużyny 

b. Dane osobowe Kapitana 

i. Imię i nazwisko; 

ii. Adres zamieszkania; 

iii. Data urodzenia; 

iv. Numer paszportu -  najpóźniej podać do 10 czerwca br. do godz. 
15:00; 

v. Data ważności paszportu - najpóźniej podać do 10 czerwca br. do 
godz. 15:00; 

vi. Numer telefonu kontaktowego; 

vii. Adres email. 

11. Kapitan drużyny bierze odpowiedzialność dyscyplinarną za daną drużynę zawartą 
w formularzu rejestracyjnym. Poprzez odpowiedzialność dyscyplinarną rozumie się, że 
Kapitan ma obowiązek przekazywania pozostałym zawodnikom swojej drużyny 



wszelkich uwag dyscyplinujących. W przypadku przekazania takich uwag Kapitanowi 
uznaje się, że informacja została dostarczona do pozostałych Zawodników drużyny, 
która wymaga zdyscyplinowania. 

12. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia tylko jednej Drużyny przez danego Kapitana. 

13. Kapitan Drużyny zobowiązany jest do podania danych osobowych wszystkich 
Członków Drużyny: 

a. Imię i nazwisko; 

b. Data urodzenia; 
c. Adres do korespondencji (ulica, nr domu i mieszkania, kod, miejscowość); 

d. Numer telefonu kontaktowego; 

e. Numer paszportu - najpóźniej podać do 10 czerwca br. do godz. 15:00; 

f. Data ważności paszportu - najpóźniej podać do 10 czerwca br. do godz. 
15:00. 

14. Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić dane wskazane przez Kapitana i dołączyć 
przed rozpoczęciem Turnieju oświadczenie określone w Załączniku nr 2 i 3. 

15. Uczestnik w Turnieju może reprezentować wyłącznie jedną Drużynę. 

16. Podczas Turnieju nie jest możliwe uprawnienie do rozgrywek jakiegokolwiek 
zawodnika, który nie został wyszczególniony w Formularzu rejestracyjnym. 

17. Dokumentami uprawniającymi Drużyny do gry są: 

a. Lista zawodników (zatwierdzona przez Biuro Zawodów) sporządzona na 
podstawie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym; 

b. Dokument tożsamości potwierdzający wiek Uczestnika (dowód osobisty lub 
prawo jazdy); 

c. Oświadczenie Uczestnika, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

18. Kapitan drużyny ma obowiązek dostarczyć przed zawodami do Biura 
Zawodów oryginały dokumentów tożsamości, gdzie zostaną one sprawdzone. W razie 
wykazania nieprawidłowości lub niezgodności Biuro Zawodów ma prawo nie 
dopuścić do rozgrywek zawodnika bądź całej Drużyny. 

19. Podczas Turnieju Zawodnik może reprezentować tylko i wyłącznie jeden 
zespół pod rygorem utraty punktów walkowerem dla drużyny, w której zagrał 
niezgodnie ze zgłoszeniem. 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości opuszczenia 
kraju przez osobę będącą członkiem zwycięskiego zespołu. 

 

IV. ZASADY UDZIAŁU W TURNIEJU 

1. Aby zostać Uczestnikiem Turnieju należy spełnić warunki opisane w Pkt. III. 
 

2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, jak i jego ewentualnymi 



zmianami, które mogą być wprowadzone w trakcie trwania Turnieju, w trybie 

przewidzianym w Regulaminie (zgodnie z pkt XI ust. 6 Regulaminu). Przystąpienie do 

Turnieju po spełnieniu przesłanek, o których mowa w pkt III., wiąże się z 

przekazaniem Organizatorowi przez Uczestnika Danych Osobowych tego Uczestnika 

oraz pozostałych członków drużyny, których zgłosił i którzy upoważnili go do tego i 

oznacza wyrażenie zgody na udział w Turnieju na zasadach określonych w 

Regulaminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych 

Uczestnika oraz pozostałych członków drużyny, których zgłosił i którzy upoważnili 

go do tego przez Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie oraz Sponsora w 

celu uczestnictwa w Turnieju oraz wydania nagrody. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Turnieju zgłoszonego Uczestnika 
bądź całej Drużyny. W szczególności przyczyną wykluczenia Uczestnika lub całej 
Drużyny z Turnieju może być: 

a. zgłoszenie do Turnieju profesjonalnego Uczestnika niezgodnie z zapisami 
zawartymi w Pkt. III ust. 1e 

b. zawarcie w Formularzu Rejestracyjnym treści, które mogą naruszać ogólnie 
przyjęte normy moralności, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić 
wyraz dyskryminacji, wulgarne, obraźliwe, zawierać treści sprzeczne z prawem; 

c. zawarcie w Formularzu Rejestracyjnym treści naruszających prawa osób 
trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste. 

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za treść wypełnionych formularzy 
rejestracyjnych oraz za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych. 

5. W Turnieju nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu. 

6. Nie jest możliwe uprawnienie do wzięcia udziału w Turnieju jakiegokolwiek Uczestnika, 
który nie został wyszczególniony w Formularzu zgłoszeniowym. 

7. Zgłoszenia drużyny dokonuje jej Kapitan. 

8. Kapitan może zgłosić do Turnieju tylko jedną Drużynę, co będzie podlegało weryfikacji 
przez Organizatora. 

9. Komunikat potwierdzający Zgłoszenie Drużyny do Turnieju zostanie wyświetlony na 
stronie aplikacji do rejestracji Drużyny. 

10. Kapitan drużyny wypełniając Formularz Rejestracyjny w imieniu 
własnym oraz wszystkich zgłoszonych osób jednocześnie akceptuje i przyjmuje 
do wiadomości postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE 
1. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych uzyskane od uczestników Turnieju 

będą przetwarzane przez Organizatora Turnieju wyłącznie na zasadach określonych w 



Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. 

2. Przystępując do Turnieju Uczestnik wskazuje, iż podaje dane dobrowolnie co jest 
jednak niezbędne do uczestnictwa w Turnieju. 

3. Endorfina events sp. z o.o., ul. Kryniczna 7, 03-934 Warszawa jako administrator 
danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (,,RODO”) informuje Uczestnika, iż: 

a) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb 
przeprowadzenia Turnieju oraz wzięcia udziału przez Uczestnika w Turnieju 
a także przetwarzania ich oraz wizerunku uczestników Turnieju w celu 
opublikowania fotorelacji i wideorelacji z Turnieju bez ograniczeń 
terytorialnych w dowolnych środkach przekazu w tym w szczególności w 
Internecie. Ponadto przetwarzanie danych osobowych będzie obejmowało 
opublikowanie imienia i nazwiska Uczestnika jako członka zwycięskiej 
Drużyny na stronie internetowej www.champ.kia.pl, www.kia.com, 
www.kiawiarnia.pl, www.facebook.com/KiaMotorsPolska oraz 
www.facebook.com/KochamFootball i 
www.instagram/kiamotorspoland.  
Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań na 
rzecz osoby, której dotyczą zgoda Uczestnika. 

b) Odbiorcą Danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty powiązane 
firmy Endorfina oraz głównego Sponsora Kia i podmioty powiązane firmy 
Kia, które muszą zostać zaangażowane w zarządzanie usługą lub 
komunikacją na rzecz Uczestnika. 

c) Dane osobowe Uczestnika mogą być częściowo przekazywane i 
przetwarzane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(„EOG”), w których poziom ochrony danych może być niższy niż w krajach 
europejskich. W takich przypadkach Organizator zapewnia wystarczające 
bezpieczeństwo danych osobowych m.in. poprzez zawieranie 
szczegółowych umów z odpowiednim podmiotem odbierającym dane. 

d) Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane wyłącznie przez okres 
niezbędny do przeprowadzenia Turnieju oraz rozdania Nagród i 
ewentualnych roszczeń wynikających z przeprowadzenia Turnieju.; 

e) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 

f) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 
dotyczących narusza przepisy RODO; 

g) Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane w sposób 



zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Dane zbierane 
automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na 
stronie internetowej www.champ.kia.pl oraz www.kia.com, zbierania 

danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości 
stron internetowych. 

4. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Uczestnikowi praw dotyczących 
ochrony Danych Osobowych, przesyła on wniosek do Inspektora Danych Osobowych 
na adres kontakt@endorfina.eu lub pisma do siedziby firmy Endorfina events Sp. z o.o. 
mieszczącej się pod adresem ul. Kryniczna 7, 03-934 Warszawa. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki 
określone w Regulaminie Turnieju. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia 
określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych 
dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu 
kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod numerem 
kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Regulaminu lub 
wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje 
wykluczenie danego Uczestnika z Turnieju z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do 
Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również 
uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody. 

6. Organizator będący administratorem Danych Osobowych przetwarza dane osobowe 
dla celów rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, zachowania 
dokumentacji Turnieju do kontroli uprawnionych organów oraz rozpatrywania 
reklamacji Uczestników. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz 
realizację Nagród. Dane po ich wykorzystaniu dla organizacji lub prowadzenia Turnieju, 
wydania i dokonania rozliczenia Nagród zostaną niezwłocznie usunięte, chyba, że 
Uczestnik wyrazi zgodę w formularzu na ich przetwarzanie do celów marketingowych. 

7. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej 
na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z 
organizacją i przeprowadzeniem Turnieju. 

8. Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez 
Organizatora swoich Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli 
jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Turnieju, Organizator 
uwzględniając takie żądanie wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Turnieju, 
niezależnie od rundy Turnieju, na którym żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po 
wskazaniu zwycięzców poszczególnych etapów. 

9. Uczestnik, biorąc udział w Turnieju, dobrowolnie zobowiązuje się do podpisania 
Oświadczenia. 

10. Przekazanie danych osobowych do Sponsora nastąpi w celu wydania 
nagrody tj. organizacji wyjazdu na Finał Światowy turnieju Kia Champ Into the 
Arena. 

 

VI. PRZEBIEG TURNIEJU I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 



1. Każdy z Uczestników, który spełni warunki określone w Regulaminie, weźmie udział 
w Turnieju. 

2. Z tytułu udziału w Turnieju, po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, 
Uczestnicy podzieleni na Drużyny mają szansę uzyskać Nagrodę na zasadach 
określonych 
w Regulaminie. 

3. Udział w Turnieju jest dobrowolny. 

4. Turniej jest ogłaszany za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz na stronie 
internetowej www.kia.com.pl. 

5. Turniej składa się z 2 rund: 

a. Runda I – Runda Eliminacyjna, Etap rozgrywek, do którego zostaną dopuszczone 
wszystkie zgłoszone do Turnieju drużyny. W rundzie Eliminacyjnej zostaną 
wyłonione 32 drużyny (dalej: Drużyny Finałowe), które na zasadach opisanych w 
Regulaminie uzyskają awans do Finału Krajowego; 

b. Runda II – Etap Rozgrywek, do którego zostaną dopuszczone tylko i wyłącznie 

drużyny wyłonione w Rundzie Eliminacyjnej. W Finale Krajowym zostanie 

wyłoniona Drużyna Zwycięska, której każdy z zawodników otrzyma Nagrody 

opisane w Pkt. IX. 

6. Wyłonienie 32 Drużyn Finałowych zostanie dokonane w drodze rywalizacji 

poszczególnych drużyn podczas Rundy Eliminacyjnej na zasadach opisanych w Pkt VII. 

7. Warunkiem wzięcia udziału w drugiej rundzie Turnieju jest obecność na stadionie KS 
Drukarz w dniu rozgrywania Pierwszej Rundy Eliminacyjnej Turnieju na zasadach 
określonych Regulaminem Turnieju. 

8. Zwycięska drużyna, której Zawodnicy otrzymają Nagrodę Główną zostanie wyłoniona 

podczas Finału Krajowego wedle zasad, o których mowa w Pkt. VIII 

Regulaminu Turnieju. 

8a. Warunkiem przyznania Nagrody Głównej jest przedłożenie ważnego 

do minimum 31.12.2018 r. paszportu wszystkich Zawodników 

najpóźniej do 10 czerwca br. do godz. 15:00 Organizatorowi. Nie 

spełnienie wymogu w zakresie przedłożenia paszportów powoduje 

dyskwalifikację a uprawnienia zwycięskiej drużyny otrzymuje kolejna 

drużyna zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

9. Nad prawidłowością przeprowadzenia Turnieju czuwa Biuro Zawodów. 

10. W Finale Krajowym mogą wziąć udział maksymalnie 32 drużyny. Finał 
Krajowy, rozgrywany w formie pucharowej, przebiegać będzie wedle 
następujących zasad: 



a. Drogą losowania drużyny zostaną podzielone. 
b. W pierwszej fazie zostanie rozegrane 16 meczy 32 drużyn wyłonionych drogą 

losowania; 
c. W drugiej fazie zagra 16 drużyn wyłonionych w 1 fazie; 
d. Po drugiej fazie, do ćwierćfinałów awansuje 8 drużyn; 
e. Do półfinałów awansują 4 drużyny; 
f. drużyny, które wygrają w półfinałach awansują do finału i zagrają o I miejsce 

w Turnieju. 
g. Drużyna, która wygra w finale, zostanie Zwycięzcą Turnieju. 
h. Pozostałe 2 drużyny zagrają o 3 miejsce. 

11. Z przebiegu Turnieju sporządza się protokół meczowy, który podpisywany jest przez 
Organizatora oraz Sędziów, sędziujących dane spotkanie. Protokół meczowy 
przedstawiony będzie do wglądu przedstawicielom Organizatora. 

 
12. W Turnieju przewidziane zostały następujące nagrody: 

Nagroda Główna: wyjazd na Finał Europejski Kia Champ Into the Arena 2018, 
który odbędzie się w dniach 29 czerwca - 2 lipca br. w Moskwie w ramach 
którego każdy ze zwycięzców weźmie udział w rozgrywkach finału światowego 
Kia Champ Into the Arena, otrzyma bilet jednoosobowy upoważniający do 
wstępu na mecz mistrzostw Świata w piłce nożnej 2018 FIFA World Cup Russia®. 
W ramach Nagrody Głównej zwycięska drużyna otrzyma przelot w obie strony, 
którego miejscem wylotu i przylotu będzie lotnisko Okęcie w Warszawie, 
zakwaterowanie, ubezpieczenie, obsługę pilota i wyżywienie. Wartość jednej 
Nagrody Głównej wynosi 12 105 PLN zł brutto oraz dodatkowej nagrody 
pieniężnej w wysokości 1 344,87 PLN zł brutto na pokrycie podatku od nagrody. 
Podane kwoty dotyczą kosztów wyjazdu i pokrycia podatku dla jednego 
Uczestnika Turnieju. Koszty dojazdu do i z miejsca wylotu nie będą pokrywane 
przez Organizatora ani Sponsora. Okres wyjazdu może zostać wydłużony ze 
względu na dostępność lotów. 

Nagroda II Stopnia: nagroda w postaci stroju piłkarskiego (koszulka, spodenki, 
getry) dla Zawodników 4 drużyn, które uzyskają awans do Finału Krajowego, o 
wartości rynkowej 260 zł netto dla jednego Uczestnika. 

13. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora w imieniu Kia. 

14. Nagrodę pieniężną stanowi zryczałtowany podatek dochodowy, który zostanie 

przekazany przez Kia do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. W związku z powyższym dodatkowe nagrody 

pieniężne nie będą podlegały wydaniu Uczestnikom będącym laureatami 

Turnieju. 

15. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie 
Organizator. 

16. Laureatowi Nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 



właściwości Nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do 
przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. Organizator ani Kia nie 
ponosi odpowiedzialności za wady Nagrody, które nie powstały z jego winy.  

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zasady gry obowiązujące w 
Finale Europejskim Kia Champ Into the Arena 2018, który odbędzie się w dniach 29 
czerwca – 2 lipca br. w Moskwie. 

 
 
VII. PRZEPISY GRY ORAZ PUNKTACJA W RUNDZIE ELIMINACYJNEJ 

1. Runda Eliminacyjna podzielona będzie na dwie Sesje Eliminacyjne, w ramach których 
rywalizować będą po 32 zgłoszone do turnieju drużyny. 

2. Każda z Sesji Eliminacyjnych wyłoni po 16 drużyn z najlepszymi wynikami w danej Sesji 
Eliminacyjnej. 

3. Sesja Eliminacyjna polegać będzie na zaliczeniu przez wszystkich Zawodników (6 
zawodników) z danej Drużyny Testów Piłkarskich, które podlegać będą ocenie 
członków Komisji Turniejowej. 

4. Drużyna, która w czasie któregokolwiek z Testów nie będzie liczyła 6 Zawodników nie 
zostanie do nich dopuszczona tym samym zostanie zdyskwalifikowana i pozbawiona 
możliwości ubiegania się o awans do Finału Krajowego. 

5. Sesja Eliminacyjna będzie odbywać się na terenie pełnowymiarowego boiska 
piłkarskiego, 
w obrębie którego zostanie wyznaczonych 6 (sześć) Stref Eliminacyjnych. 

6. W każdej ze Stref Eliminacyjnych przeprowadzony zostanie jeden Test Piłkarski. 
7. Każdy z Testów Piłkarskich prowadzony będzie przez członka Komisji Turniejowej 

wyznaczonego przez Organizatora, który oceniać będzie poprawność i czas 
wykonywania Testów Piłkarskich. 

8. Punktacja Rundy Eliminacyjnej prowadzona będzie na podstawie wyników uzyskanych 
przez wszystkich Zawodników z danej Drużyny zdobytych w poszczególnych Strefach 
Eliminacyjnych. 

9. Aby uzyskać wynik w wybranej Strefie Eliminacyjnej, Zawodnik musi wykonać 
poprawnie Test Piłkarski. Po prawidłowym wykonaniu Testu Piłkarskiego członek 
Komisji Turniejowej przydzieli danemu Zawodnikowi odpowiednią ilość punktów. 

10. Drużyna uzyska wynik w danej Strefie Eliminacyjnej po zsumowaniu 
wszystkich wyników Zawodników wchodzących w jej skład. 

11. Drużyna uzyskuje Wynik Sesji Eliminacyjnej po zaliczeniu przez jej 
wszystkich Zawodników wszystkich Testów Piłkarskich we wszystkich Strefach 
Eliminacyjnych. 

12.32 Drużyny z najwyższą liczbą zdobytych punktów w danej Sesji Eliminacyjnej 
uzyskają awans do Finału Krajowego. 

13. Każdy z Zawodników może przystąpić do wykonania Testu Piłkarskiego tylko jeden raz. 
14. W czasie przeprowadzania Testu Piłkarskiego wszyscy członkowie danej Drużyny muszą 

przebywać w Strefie Eliminacyjnej i kolejno wykonywać Test Piłkarski. 
15. Zawodnicy mogą brać udział w Testach Eliminacyjnych w obuwiu piłkarskim (tzw. lanki, 

korkotrampki) lub w innym obuwiu sportowym. Obowiązuje zakaz gry w tzw. wkrętach. 

16. Punktacja w poszczególnych Strefach przyznawana będzie na podstawie zasad 



punktacji określonych w Regulaminach każdej ze Stref. Regulaminy Stref 
Eliminacyjnych dostępne będą w dniu zawodów w Biurze Zawodów oraz przekazywane 
będą Drużynom ustnie przez Organizatora w dniu zawodów. 

17. W Rundzie Eliminacyjnej kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych 
punktów. 

18. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej Drużyn, 
ostatecznie o zajętym miejscu zadecyduje dogrywka przeprowadzona pomiędzy tymi 
Drużynami w jednej z losowo wybranych Stref Eliminacyjnych. W dogrywce muszą 
wziąć udział wszyscy Zawodnicy z danej Drużyny pod rygorem dyskwalifikacji. 

 

VIII. PRZEPISY GRY ORAZ PUNKTACJA W FINALE KRAJOWYM 
1. Zawody będą odbywać się na boisku ograniczonym liniami o wymiarach między 18 a 

22 m szerokości i między 38 a 42 m długości. 
2. Bramka: wymiary 2 x 5 m. 
3. Mecze rozgrywane będą piłką nożną o rozmiarze 5. 
4. Czas gry: 2 x 10 minut (ze zmianą stron) 
5. Nie dolicza się dodatkowego czasu gry. Sędzia jest odpowiedzialny za jak najszybsze 

rozegranie meczu. 
6. Drużyna liczy 6 zawodników: 4 zawodników w polu i bramkarz (odróżniający się 

kolorem koszulki) oraz jeden zawodnik rezerwowy. 
7. W czasie spotkania obowiązują zmiany powrotne we właściwej strefie zmian. 
8. W przypadku braku jednolitych koszulek Organizator zapewnia znaczniki. 
9. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (tzw. lanki, korkotrampki) 

lub 
w innym obuwiu sportowym. Obowiązuje zakaz gry w tzw. wkrętach. 

10. W trakcie trwania Finału Krajowego stosuje się przepisy gry Polskiego 
Związku Piłki Nożnej 
z wyjątkami: 
a. Nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej; 
b. Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m; 
c. Rzut karny wykonuje się z odległości 9  m od środka linii bramkowej; 
d. Wznowienie gry ze środka traktowane jest jako rzut wolny pośredni; 
e. Rzut od bramki wykonywany jest ręką; 
f. Rzut z autu wykonywany jest nogą; 
g. Rzut z autu traktowany jest jako rzut wolny pośredni. 

11. Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę 
nożną stosuje się: 
a. Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty / niebieska 

kartka; 

b. W przypadku straty bramki przez Drużynę grającą w osłabieniu na skutek 
niebieskiej kartki, kara dyscyplinarna ulega anulowaniu (można wprowadzić do gry 
ukaranego zawodnika); 

c. W przypadku niesportowego zachowania któregoś z zawodników Biuro Zawodów 
zastrzega sobie prawo do wyeliminowania z turnieju całej Drużyny. 



12. W przypadku straty bramki przez Drużynę grającą w osłabieniu na skutek 
czerwonej kartki można wprowadzić do gry zawodnika innego niż ukarany 
czerwona kartką. 

13. Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania okaże się, że Drużyny mają kostiumy 
sportowe podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego Drużyna 
gospodarzy jest zobowiązana założyć znaczniki przygotowane przez 
Organizatora. 

14. Zawodnik,  który  przekroczy  w  sposób  rażący  przepisy  
wyszczególnione  w Regulaminie w drodze indywidualnej decyzji Sędziego lub 
Biura Zawodów może zostać zdyskwalifikowany z dalszego uczestnictwa w 
Turnieju. 

15. Każde zawody prowadzone będą przez sędziego wyznaczonego przez 
Organizatora. 

16. Pozostałe przepisy stosowane są zgodnie z ogólnymi zasadami PZPN. 
17. Punktacja Finału Krajowego Kia Champ Into the Arena jest prowadzona na 

podstawie wyników rozegranych spotkań. 
18. W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, 

przeprowadza się rzuty karne strzelane najpierw po 3, potem po 1 razie do 
pierwszego niestrzelonego. 

19. W pozostałych nieobjętych niniejszym Regulaminem sytuacjach i zdarzeniach 
kwestie sporne rozstrzyga Organizator. 
Uczestnicy Turnieju mają obowiązek ubezpieczyć się na koszt własny. 

IX. NAGRODY 
1. Laureaci Rundy Eliminacyjnej turnieju wezmą udział w Finale Krajowym. 
2. Decyzje podjęte przez członków Komisji Turniejowej i Biuro Zawodów są ostateczne i 

prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników Turnieju. 
3. Nagroda Główna - wszyscy członkowie zwycięskiej Drużyny (6 osób) w Finale Krajowym 

otrzymają Nagrodę Główną, którą jest wyjazd do Francji opisany w pkt VI ust 12a. 
4. Nagrody II stopnia – stroje piłkarskie zostaną wręczone przez Organizatora w imieniu 

Kia 4 najlepszym Drużynom, które zakwalifikują się do półfinałów Finału Krajowego 
podczas turnieju w dniu określonym w Pkt. VI ust. 5 Regulaminu. W skład jednego 
kompletu stroju wchodzą: koszulka, spodenki i getry. 

5. Zwycięzców Turnieju ogłasza Organizator w momencie zakończenia drugiej Rundy 
Turnieju. 

6. Nagrody wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Przed 
wydaniem Nagrody Sponsor potrąci wskazaną wyżej część pieniężną Nagrody 
przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego i odprowadzi podatek na konto 
właściwego Urzędu Skarbowego. 

7. Zwycięzcom Turnieju nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę 
innego rodzaju. 

8. Warunkiem otrzymania Nagrody przez zwycięzcę jest podanie poprawnych danych 
osobowych. Organizator ani Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za błędne 
informacje przekazane przez Zwycięzcę. 

9. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia 



warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do Nagrody, 
a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do 
jej zwrotu. 

10. Nagroda nie może być przekazana przez zwycięzcę innej osobie. 
11. Nieodebranie Nagrody w terminie, zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu, jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. W takim przypadku 
Nagroda pozostaje własnością Kia. Ani Organizator ani Kia nie ponoszą 
odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn 
leżących po stronie laureata Nagrody. 

12. Nagrody II stopnia zostaną dostarczone osobiście podczas Finału 
Krajowego. 

13. W przypadku, gdy w zwycięskiej drużynie będą więcej niż dwie 
zdyskwalifikowane osoby, Drużyna ta traci prawa do nagrody, a w wypadku 
ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu Drużyna ta będzie zobowiązana do jej 
zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Drużynie, 
która zajmowała kolejne miejsce w Turnieju. 

 
X. PROTESTY, ODWOŁANIA, REKLAMACJE 
1. Wszelkie zastrzeżenia i protesty podczas Eliminacji i Finału Krajowego będą 

rozpatrywane przez Sędziego Głównego i Biuro Zawodów. 
2. Protesty będą rozpatrywane, jeżeli zostaną złożone na piśmie tego samego dnia, w którym 

zaistniała dana sytuacja konfliktowa. 
3. Decyzje podjęte przez Organizatora nie mają trybu odwoławczego, są ostateczne i 

obowiązują z chwilą ich ogłoszenia. 

4. Za rozstrzyganie reklamacji odpowiada Organizator. 
5. Reklamacje dotyczące przebiegu Turnieju mogą być zgłaszane w formie pisemnej, od daty 

rozpoczęcia Turnieju na adres Organizatora: Endorfina events sp. z o.o., ul. Kryniczna 7, 
03-934 Warszawa, z dopiskiem „Turniej „Kia Champ Into the Arena 2018”” . 

6. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak 
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie. 

7. Organizator ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez uczestnika Turnieju w terminie 
14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. Skorzystanie z procedury 
reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przed sądem. 

8. Organizator informuje też uczestnika składającego reklamację o możliwościach 
pozasądowego dochodzenia swoich roszczeń, takich jak mediacja czy polubowne sądy 
konsumenckie. 
 
 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Turnieju sprawuje Organizator. 
2. Regulamin niniejszego Turnieju dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.champ.kia.pl. Pytania dotyczące Turnieju należy kierować na fanpage 
Kocham Football lub Kia Motors Polska w serwisie Facebook, pod adresem 
www.facebook.com/KochamFootball lub www.facebook.com/KiaMotorsPolska. 

3. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW Uczestnikom na żadnym z etapów Turnieju. 



4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC. 

5. Nadesłane dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora   
w celu wykonania obowiązków związanych z Turniejem oraz dla celów marketingowych 
przez Sponsora – jeżeli Uczestnik wyrazi stosowną zgodę na formularzu lub w trakcie 
Turnieju złoży oświadczenie określone w Załączniku nr 4. W związku z wydaniem i 
realizacją nagrody Uczestnicy Turnieju mogą otrzymywać informacje handlowe również 
środkami komunikacji elektronicznej przez wyżej wymieniony podmiot na podane adresy 
elektroniczne. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. 
Uczestnikom Turnieju przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest 
administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Podanie 
danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem pkt V ust. 11 Regulaminu. 

6. Interpretacja niniejszego Regulaminu w sprawach przepisów gry w piłkę nożną przysługuje 
Sędziemu Głównemu Turnieju. 

7. W czasie trwania Turnieju Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 
w niniejszym Regulaminie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa 
w Turnieju, Organizator zamieści informację o każdej zmianie Regulaminu na stronie 
www.champ.kia.pl. Zmieniony Regulamin będzie dostępny od momentu zmiany 
w miejscach wymienionych w ustępie powyżej. 

7. Przesyłając zgłoszenie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Turnieju zawarte 
w niniejszym Regulaminie. Przystępując do Turnieju Uczestnik zobowiązany jest do 
działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, tylko postanowienia Regulaminu określają zasady 
prowadzenia Turnieju. 

8. Organizator, Kia, ani organizator techniczny formularza zgłoszeniowego nie ponoszą 
odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączy teleinformatycznych, 
serwerów, interfejsów oraz przeglądarek. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestników 
pozostawione na terenie obiektów w trakcie trwania Turnieju. 

10. Organizator, Kia, ani organizator techniczny formularza zgłoszeniowego nie ponoszą 
odpowiedzialności za wykorzystanie przez użytkownika zdjęcia, do którego nie ma praw. 

11. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 
zdyskwalifikowane. 

12. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej przysługuje uczestnikowi Turnieju dopiero po 
wyczerpaniu określonej w Regulaminie Turnieju procedury reklamacyjnej. 

13. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu Turnieju. 

 
XIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

1. Akceptując regulamin, uczestnicy wyrażają zgodę na gromadzenie oraz wykorzystywanie 
swoich danych osobowych do celów organizacyjnych Turnieju, w szczególności do 



rejestracji oraz ogłoszenia wyników i podania nazwisk zwycięzców do wiadomości 
publicznej. Wszelkie dane przechowywane są zgodnie z obowiązującym prawem o 
ochronie danych osobowych. Uczestnicy mają prawo wglądu i zmiany swoich danych 
osobowych przechowywanych przez Organizatora, pisząc na adres kontakt@endorfina.eu 



Załącznik Nr 1 
 
 
 
Imię 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA TURNIEJU 
„Kia Champ Into the Arena” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nazwisko: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Adres zamieszkania: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(miasto wraz z kodem pocztowym, nazwa ulicy, numer domu, numer zamieszkania) 

 
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Dobrowolnie wyrażam zgodę na potrącenie i odprowadzenie w moim imieniu do właściwego 
Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku od nagrody przez Kia Motors Polska z siedzibą 
w Warszawie – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – ustawa z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. – Dz. u. z 1993 r, Nr 90, poz. 416 
ze zm.). Zgoda jest równoznaczna z potrąceniem przyznanej do Nagrody premii pieniężnej 
odpowiadającej wysokości zryczałtowanego podatku od Nagrody w Turnieju. 

 
………………....................., …........................................................................ 

(Data) (Imię, nazwisko Uczestnika) 



Załącznik nr 2 

Wyrażam również dobrowolnie zgodę na wykorzystanie przez Endorfina events Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie oraz przez Kia Motors Polska Sp. z o.o. mojego wizerunku oraz danych 
osobowych w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu korespondencyjnego, 
numeru telefon i adresu e—mail w celu przeprowadzenia i udokumentowania Turnieju „Kia 
Champ Into the Arena” zgodnie z zapisami Regulaminu Turnieju w tym wydania Nagrody, 
ogłoszenia wyników i publikacji wyników oraz relacji z Turnieju. Mam prawo dostępu do 
treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem 
się z Regulaminem Turnieju „Kia Champ Into the Arena” i wyrażam zgodę 
na jego treść. 

………………....................., …........................................................................ 

(Data) (Imię, nazwisko Uczestnika) 



Załącznik nr 3 

Niniejszym w związku z uczestnictwem w Turnieju wyrażam zgodę na wykorzystanie zgodnie 
z zapisami znajdującymi się w Regulaminie Turnieju mojego wizerunku udokumentowanego 
dowolną techniką w trakcie zgłoszeń do Turnieju, podczas obecności na Turnieju oraz podczas 
realizacji Nagrody Głównej poprzez: 

i. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie 
i mikrokopiowanie; 

ii. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od 
formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz 
egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed 
i po produkcji), 
w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny 
sposób; 

iii. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb 
eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości 
lub 
w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie; 

iv. Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu 
i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. 
kanale komunikacji publicznej; 

v. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. 
 
 
………………....................., …........................................................................ 

(Data) (Imię, nazwisko Uczestnika) 



ZAŁĄCZNIK NR 4 

Wyrażam również dobrowolnie zgodę na wykorzystanie przez Endorfina events Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie oraz przez Kia Motors Polska Sp. z o.o. mojego wizerunku oraz danych 
osobowych w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu korespondencyjnego i 
numeru telefonu, adresu e-mail w celach marketingowych m.in. otrzymywania informacji typu 
newsletter zgodnie z zapisami Regulaminu Turnieju w tym wydania Nagrody, ogłoszenia 
wyników i publikacji wyników oraz relacji z Turnieju. Mam prawo dostępu do treści danych 
osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z 
Regulaminem Turnieju „Kia Champ Into the Arena” i wyrażam zgodę na jego treść. 

………………....................., …........................................................................ 

(Data) (Imię, nazwisko Uczestnika) 
 

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(j.t. - Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie 
moich danych osobowych i mojego wizerunku przez Endorfina events Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie oraz przez Kia Motors Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dla celów 
reklamowych, promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem 
Turnieju „Kia Champ Into the Arena” i. w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji 
Organizatora lub Kia motors Polska sp. z o.o.; Powyższe obejmuje to również utrwalanie i 
zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne 
dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub 
fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w 
tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do 
wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, 
rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w 
audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu. 
Dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 
również w formie profilowania. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w 
szczególności materiał zdjęciowy i filmowy, podsumowujący Turniej. 

………………....................., …........................................................................ 

(Data) (Imię, nazwisko Uczestnika) 


