REGULAMIN
KONKURSÓW ROZGRYWANYCH W TRAKCIE TURNIEJÓW MISTRZOWSKICH POLSKIEGO
ZWIĄZKU GOLFA 2018
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§1
[Ogólne Zasady]
Niniejszy regulamin reguluje zasady rozgrywania konkursów „Nearest to the Pin” i
„Longest Drive” podczas Turniejów Mistrzowskich Polskiego Związku Golfa w 2018 r.
Konkursy będą rozgrywane na dołkach wskazanych przez Komitet Turnieju na dzień
przed zawodami, podczas rundy treningowej.
Wybór dołków konkursowych zostanie ogłoszony na stronie internetowej Turniejów
Mistrzowskich PZG pod adresem www.polishchampionships.pl w zakładce
dedykowanej konkretnym zawodom.
Uczestnikami Konkursów są wszyscy Zawodnicy Turnieju uczestniczący w danym
Turnieju, zgodnie z regulaminem Turnieju, podczas którego są organizowane
Konkursy.
Nagrody do wygrania w Konkursach zostaną do podane do wiadomości Zawodników
Turnieju na dzień przed zawodami, podczas rundy treningowej i ogłoszone na stronie
internetowej
Turniejów
Mistrzowskich
PZG
pod
adresem
www.polishchampionships.pl w zakładce dedykowanej konkretnym zawodom.
Organizatorem Konkursów jest Polski Związek Golfa z siedzibą w Warszawie, przy Al.
Jerozolimskich 65/79, 00-679 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 117289.

§2
[Konkurs Longest Drive]
Konkurs „Longest Drive” polega na oddaniu jak najdłuższego uderzenia z miejsca
startowego (tee) na wskazanym dołku konkursowym, mierzonego w linii prostej od
miejsca startowego (tee) do miejsca zatrzymania piłki na fairway’u danego dołka
konkursowego. Uderzenia, w wyniku których piłka nie zatrzyma się na fairway’u dołka
konkursowego będą uważane za spalone i nieważne.
Uczestnikowi Konkursu przysługuje oddanie tylko jednego uderzenia w ramach
Konkursu
„Longest Drive”. Każde kolejne uderzenie wykonane przez Uczestnika Konkursu nie
liczy się do Konkursu „Longest Drive”.
Konkurs „Longest Drive” rozgrywany w ramach danego Turnieju może wygrać tylko
dwóch Uczestników Konkursu po jednym dla kategorii mężczyzn i kategorii kobiet.
W Konkursie „Longest Drive” mogą wziąć udział tacy Zawodnicy Turnieju, którzy w
momencie przystąpienia do Konkursu „Longest Drive” nie zostali wykluczeni z
Turnieju.
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6. Kolejność uczestniczenia w Konkursie „Longest Drive” wynikać będzie z rozstawienia
(grupy startowe) wyznaczonego przez Komitet Turnieju.
7. Kolejność wykonywania uderzeń w danej grupie startowej zależeć będzie od wyniku
uzyskanego przez Zawodnika Turnieju na poprzednim dołku określonym zgodnie z
Regułami Gry w Golfa.
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§3
[Konkurs Nearest To The Pin]
Konkurs „Nearst to the Pin” polega na oddaniu uderzenia z miejsca startowego (tee)
jak najbliżej dołka konkursowego, mierzonego w linii prostej od miejsca startowego
(tee) do
miejsca zatrzymania piłki na greenie. Uderzenia, w wyniku których piłka nie zatrzyma
się na greenie dołka konkursowego będą uważane za spalone i nieważne.
Uczestnikowi Konkursu przysługuje oddanie tylko jednego uderzenia w ramach
Konkursu
„Nearst to the Pin”. Każde kolejne uderzenie wykonane przez Uczestnika Konkursu
nie liczy się do Konkursu „Nearst to the Pin”.
Konkurs „Nearst to the Pin” rozgrywany w ramach danego Turnieju może wygrać
tylko dwóch Uczestników Konkursu po jednym dla kategorii mężczyzn i kategorii
kobiet.
W Konkursie „Nearst to the Pin” mogą wziąć udział tacy Zawodnicy Turnieju, którzy w
momencie przystąpienia do Konkursu „Nearst to the Pin” nie zostali wykluczeni z
Turnieju.
Kolejność uczestniczenia w Konkursie „Nearst to the Pin” wynikać będzie z
rozstawienia (grupy startowe) wyznaczonego przez Komitet Turnieju.
Kolejność wykonywania uderzeń w danej grupie startowej zależeć będzie od wyniku
uzyskanego przez Zawodnika Turnieju na poprzednim dołku określonym zgodnie z
Regułami Gry w Golfa.
§4
[Dane osobowe]

a) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie
przekazanych przez siebie danych osobowych przez Polski Związek Golfa, w zakresie
/imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
przynależność narodowa, przynależność klubowa, aktualny HCP/. Uczestnik Konkursu
wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych,
marketingowych, podatkowych oraz dla celów współzawodnictwa sportowego i dla
celów związanych z działalnością statutową Polskiego Związku Golfa
b) Administratorem w/w danych osobowych jest Polski Związek Golfa z siedzibą w
Warszawie, LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79, wpisany do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod
numerem KRS 00001172289.
c) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Polski Związek Golfa z siedzibą w Warszawie w wyżej wymienionych celach, zgodnie z
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ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z
późn.zm.). Jestem świadomy przysługującego mi prawa dostępu do treści przekazanych
danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.
d) Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również ma
prawo uaktualnienia tych danych lub ich zmiany, albo żądania usunięcia tych danych.
W takim przypadku, należy zwrócić się z odpowiednim pismem żądaniem do Polskiego
Związku Golfa bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
organizacja@pzgolf.pl.
e) Obowiązek informacyjny 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 (dalej „RODO”) w związku z
przetwarzaniem danych osobowych.
W związku z udziałem w konkursie rozgrywanym w trakcie turniejów mistrzowskich
Polskiego Związku Golfa informujemy, iż administratorem Państwa danych,
przekazanych nam od Polskiego Związku Golfa jako organizatora jest Volkswagen
Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 (VGP), adres email: daneosobowe@vw-group.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod
adresem e-mail iod@vw-group.pl lub pisemnie na adres siedziby z dopiskiem „IOD”.
VGP przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, email. Cel: VGP przetwarzać będzie
Państwa dane w celu wręczenia nagrody i realizacji obowiązków płatnika z tytułu
zryczałtowanego podatku od nagród w związku z przekazaniem nagrody dla
zwycięzców. Odbiorcą Pana danych osobowych będzie Urząd Skarbowy w związku z
odprowadzeniem zaliczki na podatek i złożeniem deklaracji podatkowej. Dane będą
przechowywane przez czas jaki wynika z przepisów prawa podatkowego tj. 5 lat + 1 rok
od końca roku.
Pouczenie o prawach: mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Powyższe prawa można zrealizować pisząc do VGP na adres siedziby lub
elektronicznie na adres daneosobowe@vw-group.pl.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
§5
[Wizerunek]
a) Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach
filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez Polski Związek Golfa
lub przez upoważniony przez Polski Związek Golfa podmiot.
b) Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku Uczestnika Konkursu obejmuje wielokrotne
korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych,
reklamowych oraz wydawniczych.
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c) Polski Związek Golfa ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek Uczestnika
Konkursu w przygotowywanych przez Polski Związek Golfa publikacjach, ilustracjach,
prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać
wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez Uczestnika Konkursu
prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje
w szczególności:





utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku Uczestnika Konkursu jakąkolwiek
techniką,
wprowadzania wizerunku Uczestnika Konkursu do obrotu,
wprowadzania wizerunku Uczestnika Konkursu do pamięci komputera oraz do sieci
komputerowej i/lub multimedialnej,
publicznego udostępniania wizerunku Uczestnika Konkursu, w tym w Internecie
§6
[Postanowienia końcowe]

1. Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji i stosowania Reguły Gry w Golfa są
ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.
2. Decyzje w zakresie interpretacji i stosowania przepisów niniejszego Regulaminu
podejmuje Komitet Turnieju. Odwołania od decyzji Komitetu Turnieju w tym zakresie
Uczestnicy Konkursu mogą wnosić do Zarządu PZG za pośrednictwem Komitetu
Turnieju, w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu. Decyzja Zarządu PZG w tym
przedmiocie jest ostateczna.
3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem
Konkursów i przestrzegać jego postanowień.
4. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu może
skutkować natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie.
5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest przestrzegać poleceń Organizatora Konkursu,
osób przez niego upoważnionych i zobowiązany jest przestrzegać poleceń i zaleceń
Komitetu Turnieju. Niestosowanie się do poleceń i zaleceń może skutkować
natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z Konkursów.
6. Sponsorem Nagród w Konkursach jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą
w Poznaniu (61-037), przy ul. Krańcowej 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod
nr KRS 0000327143 w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 782-24-63-563, REGON
301062169, który jest zobowiązany do przekazania Nagród dla zwycięzców Konkursu.
Sponsor przekazuje nagrody Organizatorowi, który zobowiązany jest do ich wydania
Zwycięzcom. Organizator Konkursu może dokonać zmian w zakresie Nagród jakie
Uczestnicy Konkursów mogą otrzymać za uzyskanie wyników w Konkursach, i
zadecydować, że przyznane zostaną inne Nagrody.
7. Nagrodami w każdym z Konkursów są:
Nagroda

Wartość
nagrody
rzeczowej

Wartość
nagrody
pieniężnej

Łączna wartość
nagrody
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Parasol Audi, Ręcznik
golfowy

306,00 zł

34,00 zł

340,00 zł

8. Wartość nagrody pieniężnej wskazana w pkt. 6 nie zostanie wypłacona bezpośrednio
zwycięzcom, lecz zostanie przekazana przez Sponsora - Volkswagen Group Polska Sp.
z o.o. z siedzibą w Poznaniu na pokrycie należnego 10 % zryczałtowanego podatku
dochodowego ustalonego od łącznej wartości każdej nagrody rzeczowej i dodatkowej
kwoty pieniężnej na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku
dochodowego od nagród, na co Zwycięzcy wyrażają zgodę przystępując do tego
Konkursu. Zwycięzcy Konkursów nie mają możliwości zamiany nagród na inną
nagrodę, w tym w szczególności nie mają możliwości zamiany nagród na wypłatę
pieniężnego ekwiwalentu wartości nagród.
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