
REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ BILET” 
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne. 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „WYGRAJ BILET”, zwany 

dalej „Konkursem”. 
2. Organizatorem Konkursu jest DSA Investment Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

przy Al. Wiśniowej 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000391830, NIP:  899-27-23-377, REGON: 021642423, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa w okresie od dnia 28.08.2014 
r. do dnia 15.09.2014 r.  

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.dsa.pl oraz w siedzibie Organizatora: 
DSA Investment S.A., 53-126 Wrocław, Al. Wiśniowa 47, jak również u współpracowników Organizatora, 
za których pośrednictwem Organizator prowadzi działalność agencyjną.  

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu, a przystępujący do 
Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.  

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).  

 
Rozdział II. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 
1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 2 poniżej:  
a) zawarły za pośrednictwem Organizatora Konkursu lub spółki pod firmą DSA Financial Group S.A. z 

siedzibą we Wrocławiu umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami 
kapitałowymi, która obowiązuje w dacie zgłoszenia Pracy Konkursowej i dacie wyłonienia 
Zwycięzców Konkursu, oraz  

b) złożyły oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach 
marketingowych przez Organizatora Konkursu i/lub spółkę pod firmą DSA Financial Group S.A. z 
siedzibą we Wrocławiu i na udostępnianie tych danych podmiotom z Grupy Kapitałowej DSA 
Financial Group, 

zwane dalej „Uczestnikami”. 
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć współpracownicy, pracownicy i członkowie organów władz 

Organizatora Konkursu. 
3. Warunkiem udziału przez Uczestnika w Konkursie jest wykonanie obowiązków, o których mowa w 

Rozdziale III niniejszego Regulaminu.   
 
Rozdział III. Zasady i przebieg Konkursu. 
1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie tekstu dotyczącego inwestycji długoterminowych, opisującego 

dlaczego warto inwestować za pośrednictwem Organizatora i umów ubezpieczenia na życie z 
ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, zwanego dalej „Pracą Konkursową”. 

2. Prace Konkursowe należy zgłaszać do Konkursu w terminie od dnia 28.08.2014 r. do dnia 15.09.2014 r., 
przesyłając je drogą elektroniczną na adres mailowy: konkurs@dsa.pl wraz z następującymi danymi: 
a) imię i nazwisko,  
b) adres zamieszkania,  
c) adres e-mail,  
d) numer telefonu kontaktowego, 
e) numer wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na życie i/lub numer polisy ubezpieczeniowej.  

3. Zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym 
Regulaminem i wyrażeniem zgodę na jego postanowienia oraz na przetwarzanie przez Organizatora 
Konkursu danych osobowych Uczestnika, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z 
wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu jest 
ponadto równoznaczne ze zgodą na jej nieodpłatną publikację.  



4. Wyboru najciekawszych Prac Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa, złożona z trzech 
przedstawicieli Organizatora Konkursu.  

5. Po przeczytaniu i ocenie wszystkich Prac Konkursowych Komisja Konkursowa w terminie do dnia 
22.09.2014 r. wybierze dziesięć najciekawszych i najbardziej oryginalnych Prac Konkursowych, których 
autorzy zostaną Zwycięzcami Konkursu. 

6. Lista Zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) zostanie opublikowana na 
stronie internetowej Organizatora Konkursu (www.dsa.pl) w terminie do dnia 22.09.2014 r. Dodatkowo 
Organizator Konkursu zawiadomi Uczestnika o zwycięstwie w Konkursie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej i/lub kontaktu telefonicznego. 

 
Rozdział IV. Ograniczenia. 
1. Zgłoszona Praca Konkursowa może mieć maksymalnie 3.000 znaków (wraz ze spacjami). 
2. Organizator Konkursu zastrzega, iż niedozwolone jest zgłaszanie Pracy Konkursowej, która zawiera  

treści zakazane przez powszechnie obwiązujące przepisy prawa, naruszającej dobre obyczaje lub prawa 
osób trzecich, w szczególności: 

1)  stanowi zakazaną lub nieuczciwą reklamę w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) oraz ustawy z 
dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 
1206 z późn. zm.), 

2)  była wcześniej opublikowana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w tym udostępniona w 
Internecie lub zgłoszona do innego konkursu, 

3)  zawiera dane osobowe osób trzecich, 
4)  zawiera treści wulgarne lub obraźliwe, 
5)  narusza dobra osobiste osób trzecich, 
6)  narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich, 
7)  promuje, zachęca lub instruuje w zakresie czynów zabronionych, 
8)  może stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego, przy 

użyciu którego realizowany jest Konkurs, 
9)  nawołuje do nienawiści lub dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wiek, narodowość, 

przynależność państwową, orientację seksualną, obraża uczucia religijne lub kwestionuje 
bezwyznaniowość, propaguje ideologie nazizmu, faszyzmu, komunizmu, apartheidu lub kwestionuje 
prawdę historyczną. 

3. Każdy z Uczestników Konkursu może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową. 
4. Uczestnik może zgłosić do Konkursu wyłącznie Pracę Konkursową, którą sam napisał, co oznacza, że jest 

jej autorem i przysługują mu do Pracy Konkursowej wszelkie prawa autorskie. Zgłoszenie Pracy 
Konkursowej do Konkursu stanowi potwierdzenie, że Uczestnik posiada wszelkie osobiste i majątkowe 
prawa autorskie do tej Pracy Konkursowej. 

5. W wypadku nadesłania przez różnych Uczestników Konkursu jednakowych Prac Konkursowych, 
zgłoszenia te nie będą uwzględnione. 

  
Rozdział V. Nagrody.  
1. Nagrodą przewidzianą dla każdego Zwycięzcy Konkursu jest jeden bilet na mecz eliminacji Mistrzostw 

Europy 2016 Polska – Niemcy, który zostanie rozegrany w dniu 11.10.2014 r. o godz. 20.45 na Stadionie 
Narodowym przy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 w Warszawie. Rozliczenie podatku dochodowego 
od nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obciąża Organizatora Konkursu.  

2. Zwycięzca Konkursu jest uprawniony do otrzymania nagrody pod warunkiem złożenia Organizatorowi 
Konkursu, w terminie do dnia 30.09.2014 r., pisemnego oświadczenia o odbiorze nagrody wraz ze 
wskazaniem numeru PESEL i NIP oraz oświadczeniem o udzieleniu nieodwołalnej zgody na 
wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu wizerunku Zwycięzcy Konkursu.  

3. Zwycięzca Konkursu jest uprawniony do wskazania wybranej przez siebie osoby (zwanej dalej „Osobą 
Wskazaną”), która otrzyma nagrodę zamiast niego. Warunkiem otrzymania nagrody przez Osobę 
Wskazaną jest złożenia Organizatorowi Konkursu, w terminie do dnia 30.09.2014 r., pisemnego 
oświadczenia o odbiorze nagrody wraz ze wskazaniem numeru PESEL i NIP oraz oświadczeniem o 



udzieleniu nieodwołalnej zgody na wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu wizerunku Osoby 
Wskazanej.  

4. Osoba uprawniona do odbioru nagrody może złożyć pisemne oświadczenia o rezygnacji z nagrody. 
Niezłożenie przez Zwycięzcę Konkursu lub Osobę Wskazaną w terminie wskazanym odpowiednio w ust. 
2 lub 3 powyżej, pisemnego oświadczenia o odbiorze nagrody wraz ze wskazaniem numeru PESEL i NIP 
oraz oświadczeniem o udzieleniu nieodwołalnej zgody na wykorzystywanie przez Organizatora ich 
wizerunku,  jest równoznaczne z rezygnacją z odbioru nagrody. W razie rezygnacji z odbioru nagrody 
Zwycięzca Konkursu lub Osoba Wskazana nie są uprawnieni do żądania przyznania ekwiwalentu 
rzeczowego lub pieniężnego w miejsce nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę Konkursu lub 
Osobę Wskazaną z odbioru nagrody lub nieskorzystania przez Zwycięzcę Konkursu z prawa przekazania 
nagrody Osobie Wskazanej, nagroda zostanie przyznana przez Komisję Konkursową Uczestnikowi 
Konkursu, którego Praca Konkursowa została uznana przez Komisję Konkursową za kolejną 
najciekawszą z prac zgłoszonych w Konkursie. Do tak wyłonionego Zwycięscy Konkursu stosuje się 
wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące warunków odbioru nagrody, wyboru Osoby 
Wskazanej oraz rezygnacji z nagrody i przejścia prawa do odbioru nagrody na kolejnego wyłonionego 
Zwycięzcę Konkursu. 

5. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora Konkursu na adresy wskazane przez Zwycięzców 
Konkursu przy zgłaszaniu Prac Konkursowych lub adresy wskazane później w formie pisemnej. 

6. Zwycięzca Konkursu czy Osoba Wskazana nie mają prawa do zastrzegania sobie szczególnych 
właściwości nagrody, ani domagania się jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w 
miejsce nagrody Głównej w przypadku jej nieodebrania. 

7. Organizator Konkursu zastrzega, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne odwołanie 
meczu eliminacji Mistrzostw Europy 2016 Polska – Niemcy lub zmianę terminu czy miejsca jego 
rozegrania.  

8. Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatora sporządzi protokół z przebiegu Konkursu. 
 
Rozdział VI. Oświadczenia Uczestnika Konkursu. 
1.  Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem Pracy Konkursowej i posiada do niej pełne prawa 

autorskie majątkowe i osobiste, a żadnej z osób trzecich nie przysługują jakiekolwiek prawa i 
roszczenia do Pracy Konkursowej, a ponadto, że Praca Konkursowa nie stanowi zapożyczenia lub 
opracowania innego utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), oraz że nie zachodzą żadne inne 
okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu 
korzystania lub rozpowszechniania Pracy Konkursowej. W przypadku poniesienia przez Organizatora 
Konkursu lub osoby działające na jego rzecz jakiejkolwiek szkody majątkowej w związku 
przysługiwaniem osobom trzecim autorskich praw majątkowych lub osobistych do Pracy Konkursowej, 
Uczestnik będzie zobowiązany, na wezwanie Organizatora lub osoby działającej na jego rzecz, 
niezwłocznie naprawić w całości poniesioną szkodę majątkową. 

2.  Z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej w Konkursie, Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora 
wszelkie autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej, a Organizator nabywa całość autorskich 
praw majątkowych do Pracy Konkursowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 
na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na wszystkich polach eksploatacji wymienionych  
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 
90, poz. 631 z późn. zm.), tj. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej - wytwarzania 
określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę 
Konkursową utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; w 
zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej w sposób inny niż określony wyżej - publicznego 
wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także 
publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym; a nadto prawo do korzystania z Pracy Konkursowej w reklamach i promocji 
działalności gospodarczej Organizatora (prasa, radio, telewizja, Internet) oraz do wykorzystania Pracy 
Konkursowej w materiałach marketingowych oraz na stronie internetowej Organizatora, a także na 



włączenie Pracy Konkursowej do innego utworu oraz na dodanie do Pracy Konkursowej elementów 
marketingowych Organizatora, przy poszanowaniu autorskich praw osobistych. 

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Organizatora przechodzi wyłączne prawo 
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

4. Organizator ma prawo do wykorzystywania Pracy Konkursowej oraz rozpowszechniania Pracy 
Konkursowej oraz jej opracowań, bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Uczestnik 
upoważnia Organizatora do podejmowania w jego imieniu działań w celu ochrony autorskich praw 
osobistych Uczestnika dotyczących Pracy Konkursowej. 

 
Rozdział VII. Dane osobowe. 
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, podane przez nich zgodnie z zapisami Regulaminu, będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu, ogłoszenia 
wyników Konkursu, przyznania i wydania nagrody. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z 
wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), a w przypadku 
Zwycięzców na opublikowanie na stronie internetowej Organizatora listy zawierającej dane 
Zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania).  

2.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 
3.  Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, że ich dane osobowe będą przechowywane 

i przetwarzane w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego 
Regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane 
osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

3.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia 
wzięcie udziału w Konkursie. 

4.   Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji 
handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 
nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

5. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są 
zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez 
Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmianę innych danych uniemożliwiającą 
prawidłowe zawiadomienie Uczestnika lub odebranie nagrody. 

 
Rozdział VIII. Odpowiedzialność Organizatora 
1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub niedokładnych danych 

 w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, w szczególności Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za błędne podanie lub zmianę przez Uczestnika Konkursu jego danych i wynikającą 
z tego niemożność odbioru nagrody. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za niemożność 
wzięcia udziału przez Zwycięzcę Konkursu w meczu eliminacji Mistrzostw Europy 2016 Polska – 
Niemcy, będącym imprezą masową, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź 
regulaminu imprezy masowej uchwalonego przez organizatora meczu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść Prac Konkursowych przesłanych przez Uczestników, 
w szczególności za sprzeczność Prac Konkursowych z postanowieniami rozdz. IV Regulaminu. W 
przypadku Prac Konkursowych naruszających postanowienia Regulaminu Organizator zastrzega sobie 
prawo do ich usuwania lub uniemożliwienia dostępu do nich, a tym samym wykluczenia Uczestnika z 
Konkursu. 

 
Rozdział IX. Reklamacje. 
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej 

bezpośrednio na adres siedziby Organizatora Konkursu lub mailowo na adres reklamacje@dsa.pl  
w trakcie trwania Konkursu oraz przez 7 dni od jego zakończenia. 

mailto:reklamacje@dsa.pl


2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania oraz dokładny opis stanu 
faktycznego, będącego przyczyną złożenia reklamacji. 

3. Postępowanie reklamacyjne trwa do 7 dni, liczonych od dnia wpłynięcia reklamacji do Organizatora. 
4. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie.  
 
Rozdział X. Postanowienia końcowe. 
1.   W przypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma prawo w każdym czasie 

zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień. 
2. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny 
 właściwy według miejsca siedziby Organizatora. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

zmian Regulaminu, o czym Organizator powiadomi Uczestników w formie komunikatu zamieszczonego 
na stronie internetowej Organizatora (www.dsa.pl). Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na 
prawa uprzednio nabyte przez Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia przed datą zmiany Regulaminu.  

5.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.08.2014 r. 
 

 


