REGULAMIN KONKURSU MIGRA LIGA SZKÓŁ
§1
1. Organizatorem konkursu Migra Liga Szkół (dalej Konkurs) jest Volleyball Wrocław S.A. z
siedzibą we Wrocławiu przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – rejestr przedsiębiorców - pod numerem KRS:
0000265417, NIP 8971723314, REGON 020326855, kapitał zakładowy 366.800,00 zł w całości
opłacony, organ zarządzający klubem sportowym #VolleyWrocław, występującego w najwyższej
klasie rozgrywek piłki siatkowej kobiet w Polsce, dalej zwana Klubem lub Organizatorem.
2. Partnerem Migra Liga Szkół jest wydawnictwo Migra sp. z o.o., które zajmuje się wydawaniem
podręczników do przedmiotów informatycznych (m.in. autorstwa Grażyny Koby) oraz
tworzeniem oprogramowania, a który zapewnia przygotowanie trybuny Migra dla szkół
uczestniczących w Konkursie oraz jest fundatorem sportowych nagród rzeczowych
§2
1.

Migra Liga Szkół ma na celu wyłonienie „Szkolnego mistrza kibicowania” spośród uczestników
Konkursu – szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jednocześnie celem Konkursu jest
zapewnienie młodzieży szkolnej dostępu do możliwości wspólnego przeżywania siatkarskich
emocji na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce oraz wyrobienie odpowiednich
nawyków kibicowskich wśród młodzieży, która pojawi się na meczach drużyny #VolleyWrocław.
Dodatkowo Klub - organizując Konkurs - pragnie pobudzić kreatywność młodych ludzi, która
może przełożyć się na urozmaicenie form dopingu sportowców.

2.

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 14 stycznia 2021 do 31 maja 2021roku na terenie
Dolnego Śląska.

3.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 30 czerwca 2021 na stronie Organizatora oraz
w social media Organizatora.
§3

1.
W ramach Migra Liga Szkół Klub zapewnia nieodpłatne wejście na każdy domowy* mecz
dla każdorazowo nie więcej niż 200 uczniów szkół podstawowych i ponadpostawowych biorących
udział w Konkursie wraz z nauczycielem, rodzicem/opiekunem prawnym, a także opiekunem na
podstawie upoważnienia dalej zwanymi Uczestnikami. Z powodu pandemii covid-19 część spotkań
#VolleyWrocław może odbyć się bez udziału kibiców.
2.
Zgłoszenie uczniów chcących wziąć udział w meczu powinno nastąpić nie później niż 3 dni
przed datą meczu. Zgłoszenia może dokonać rodzic lub pełnoletni uczeń szkoły, która bierze udział
w Konkursie Migra Liga Szkół bądź nauczyciel danej szkoły. Zgłoszenia należy dokonać na adres:
j.adamska@volleywroclaw.pl W odpowiedzi na maila zgłaszający otrzyma informację o bilecie
(biletach w przypadku zgłoszenia zorganizowanej grupy przez nauczyciela).
3.
W ramach Migra Liga Szkół, Klub organizuje odwiedziny w szkołach biorących udział
w Konkursie w roku szkolnym 2020/2021, przez siatkarki i sztab szkoleniowy #VolleyWrocław.
W ramach odwiedzin siatkarki i sztab szkoleniowy #VolleyWrocław przeprowadzą z wybraną klasą
odwiedzanej szkoły zajęcia w-f. Zajęcia te będą możliwe tylko i wyłącznie przy możliwości
zapewnienia bezpiecznego przeprowadzania takiej lekcji, mając na uwadze pandemię covid-19.
4.
W momencie gdy uczestnicy zgłoszą w trybie ust.1 swój udział w meczu, zobowiązują się oni
równocześnie do wcześniejszego (przed meczem) zapoznania z wymogami sanitarnymi panującymi

na hali, a następnie ich przestrzegania. Informacje dotyczące zasad sanitarnych będą regularnie
udostępniane na stronie Organizatora.
5.
W związku z pandemią koronawirusa Organizator dopuszcza zdalny tryb uczestnictwa szkół
w meczach #VolleyWrocław (domowych oraz wyjazdowych). Polega to na tym, że uczestnicy
Konkursu dostarczają na adres j.adamska@volleywroclaw.pl selfie, na którym widać uczestnika oraz
włączony mecz #VolleyWrocław (dowolnie – na ekranie telewizora, komputera, tabletu czy
smartphone’a) lub wstawiają takie zdjęcia w media społecznościowe oznaczając zdjęcie profilem
#VolleyWrocław i Migra Liga Szkół (profile dostępne są na Facebooku oraz Instagramie). Transmisje
meczów #VolleyWrocław odbywają się Polsacie Sport oraz na platformie Ipla. Selfie należy przesłać
w terminie 24 godzin od godziny rozpoczęcia meczu na adres j.adamska@volleywroclaw.pl wraz
z informacją: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwa szkoły, która uczestnik reprezentuje. Zdalne
uczestnictwo w meczu #VolleyWrocław będzie punktowane tak samo jak uczestnictwo w meczu
w Hali Orbita.
§4
1. Szkoły rywalizują między sobą, walcząc o tytuł „Szkolnego mistrza kibicowania” zdobywając
punkty do rankingu.
2. Rywalizacja szkół polega na zgłoszonej w trybie §3 obecności ich przedstawicieli na oficjalnych
domowych (a w przypadku zdalnego kibicowania – także zdalnych) meczach drużyny
#VolleyWrocław.
3. Podstawą do naliczenia punktów do klasyfikacji jest frekwencja przedstawicieli danej szkoły na
meczach drużyny #VolleyWrocław – za każdego ucznia na konto szkoły trafiają 2 punkty,
za każdego nauczyciela – 3 punkty, za każdego rodzica 0,5 punktu. Liczba punktów ustalana jest
i weryfikowana na podstawie listy obecności po okazaniu legitymacji uczniowskiej, legitymacji
nauczyciela oraz dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego, opiekuna (na podstawie
upoważnienia) pracownikowi ochrony. W przypadku zdalnego kibicowania – na podstawie
zdjęcia (liczby osób na zdjęciu i deklaracji kto jest rodzicem, a kto nauczycielem).
4. Dodatkowo każda szkoła otrzyma od 1 do 10 pkt za doping siatkarek w trakcie spotkania. Oceny
dopingu dokonają przedstawiciele Klubu lub/i zawodniczki w oparciu o subiektywne odczucia
(doping oceni co najmniej 3 osoby). Ocena będzie ogłaszana w mediach społecznościowych
Konkursu (Facebook: Migra Liga Szkół)
5. Pula zdobytych punktów przez daną szkołę powiększy się również o punkty zdobyte podczas
konkursów rodzinnych, które zostaną przeprowadzone on-line.
6. Niezależnie od §4 pkt. 4 szkoła zostanie nagrodzona dodatkowymi 5 punktami za przygotowanie
specjalnych form dopingu, do których można zaliczyć m.in. przygotowanie unikatowego baneru,
przyśpiewki, etc. Ocena dokonywana będzie w trybie §4 pkt 4 w ramach meczu, na którym forma
dopingu zostanie po raz pierwszy zaprezentowana.
7. Szkoły, które wzięły udział w meczu, mogą w ciągu tygodnia od zakończenia spotkania zdobyć
dodatkowe 10 punktów, jeżeli w swoich mediach społecznościowych umieszczą materiał
dotyczący uczestnictwa w meczu i otagują wpis hasztagiem #MigraLigaSzkół i profilem Migra
Liga Szkół (na portalu Facebook).
8. Uczestnicy Migra Liga Szkół zasiadają w Hali Orbita na specjalnie przygotowanej dla nich
trybunie Migry.
9. Organizator przewiduje możliwość przyznawania szkołom uczestniczącym w Konkursie
dodatkowych punktów za udział w dodatkowych konkursach, które mogą zostać zorganizowane

przez Organizatora poza dniem meczowym, np. plastyczny, taneczny itp. O ich zasadach szkoły
będą informowane na bieżąco na stronie internetowej Organizatora oraz social mediach
Organizatora, a także mailowo (dotyczy szkół, które dokonały zgłoszenia, o którym mowa w §6.).
Konkursy będą punktowane w następujący sposób:1 miejsce – 10 punktów, 2 miejsce – 8 punktów,
3 miejsce – 5 punktów.
10. Szkoła, która weźmie udział we wszystkich konkursach (niezależnie od zajęcia punktowanych
miejsc 1-3), o których mowa w §4 pkt 9, otrzyma dodatkowe 5 punktów.
§5
1. Listę szkól biorących udział w Konkursie, klasyfikację oraz punktację śledzić będzie można na
bieżąco na stronie www.volleywroclaw.pl, zakładka Migra Liga Szkół.
2. Klub zobowiązuje się do aktualizacji danych nie później niż 48 godziny po zakończonym
spotkaniu, po oddaniu nowej strony internetowej do użytku.
3. Nadzór nad naliczaniem punktów sprawuje 2-osobowa komisja powołana przez Organizatora.
Uwagi, wnioski i zastrzeżenia odnośnie naliczenia punktów szkoła może zgłaszać w trybie
reklamacji z §13.
§6
1. W Migra Liga Szkół może wziąć udział każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa, która
zadeklaruje swój udział w Konkursie, na podstawie zgłoszenia,w terminie do 15 lutego 2021 r.
Zgłoszenie
należy
wysłać
jako
wiadomość
e-mail
na
adres
kontaktowy
(j.adamska@volleywroclaw.pl)
2. Rodzice dzieci, ze szkoły biorącej udział w wydarzeniu, którzy mają pod opieką inne dzieci,
zobowiązani są do przedstawienia każdorazowo upoważnienia przy wejściu na wydarzenie.
3. W szczególnych przypadkach – przy przekroczeniu dozwolonej liczby uczestników imprezy
masowej – Klub może nie przyjąć wcześniej wysłanej listy uczestników. Informacja ta mailowo
trafi do uczestników Migra Liga Szkół lub pojawi się na profilu Migra Liga Szkół na Facebooku.
Wtedy o przyznaniu darmowych wejściówek decydować będzie kolejność zgłoszeń, zgodnie
z chronologią zgłoszeń wysłanych na adres mailowy.

§7
1.

Oprócz tytułu „Szkolnego mistrza kibicowania”, darmowych wejściówek, na domowe* mecze
#VolleyWrocław dla uczestników biorących udział w Konkursie oraz wizyt siatkarek wraz ze
sztabem szkoleniowym drużyny #VolleyWrocław w szkołach - dla zwycięskiej szkoły Migra
Liga Szkół przygotowano sportowe nagrody rzeczowe.

2.

Fundatorem nagród opisanej w §7.1 jest wydawnictwo Migra sp. z o.o..

3.

Klub zastrzega sobie możliwość przygotowania nagród dedykowanych, które zostaną
przekazane na wybranych meczach oraz prawo decydowania o ilości, rodzaju i wartości nagród
oraz ich zmianie. Informacje o przewidzianych sportowych nagrodach rzeczowych będą
publikowane w trybie §4 pkt 9.

4.

Nagrody zostaną przekazane w terminie do 30 września 2021 roku w miejscu ustalonym
ze zwycięską szkołą.

§8
1. Adres mailowy do wysyłki zgłoszeń i list obecności to j.adamska@volleywroclaw.pl. Osoba
odpowiedzialna za czynności Organizatora Migra Ligę Szkół to Joanna Adamska, adres mailowy
j.adamska@volleywroclaw.pl, telefon +48 782 997 064.
§9
Zapisując się do udziału w wydarzeniu Uczestnicy akceptują niniejszy regulamin i wyrażają zgodę
na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
podczas

trwania

imprezy

zgodnie

z

przepisami

ustawy

z

dnia

4

lutego

1994

r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) w tym w
ramach

wykorzystywania

do

promocji

i

organizacji

imprezy,

zamieszczania

i publikowania w wydawnictwach Organizatora lub Partnera, na drukowanych materiałach
Organizatora lub Partnera, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach radiowych
i telewizyjnych.
§10
Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zarządzeń
i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
§11
Uczestnik

wydarzenia

ponosi

pełną

odpowiedzialność

materialną

za

szkody

wyrządzone przez niego na terenie gdzie odbywa się impreza, w stosunku do innych jej uczestników, jak
i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
§12
Uczestnicy nie będą dochodzić roszczeń od Organizatora w razie wypadku, szkody lub zdarzenia losowego
związanych z wydarzeniem
§13
1.

Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.

2.
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy mogą
zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia odpowiednio odbycia meczu lub
ogłoszenia wyników Konkursu lub konkursów dodatkowych. O zachowaniu terminu do wniesienia
reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora. Reklamacje wniesione po upływie
powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
3.
Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: Volleyball
Wrocław S.A., al. I.J. Paderewskego 35, 51-612 Wrocław z dopiskiem „Konkurs MIGRA”.
4.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.

Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego regulaminu.

6.
W wyniku rozpoznania reklamacji Organizator może podjąć decyzję o uwzględnieniu
reklamacji albo jej nieuwzględnieniu wraz z uzasadnieniem.
7.
Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem wysłanym na adres podany w reklamacji
w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
8.
Niemożliwość przesłania decyzji wskutek niepodania lub nieprawidłowego (w tym
nieczytelnego) podania niezbędnych danych nie obciąża Organizatora.
9.
Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Klub.
11.Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać postanowień Regulaminu. Wszelkie naruszenia
Regulaminu lub ogólnych przepisów prawnych mogą skutkować wykluczeniem z Konkursu.
12.

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie, tj. 14 stycznia 2021.

13.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do warunków Regulaminu,
przedłużenia lub skrócenia okresu Konkursu lub jego odwołania (wcześniejszego zakończenia).
14.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Organizatora.
15.
Konkurs jest organizowany według przepisów prawa polskiego i wszystkie spory z nim
związane będą rozstrzygane według tego prawa przez sądy polskie
*- domowy mecz to każdy mecz zorganizowany przez Volleyball Wrocław S.A. niezależnie od
miejsca (hali), w której się odbędzie
Załącznik nr 1 do Regulaminu Migra Liga Szkół
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych czyli podmiotem decydującym o tym, w jaki sposób będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Volleyball Wrocław S.A. z siedzibą we
Wrocławiu przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław,
2.W celu uzyskania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z Joanną Adamską, adres e-mail: j.adamska@volleywroclaw.pl
3.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym, Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zapisów na Migra Ligę Szkół oraz przez okres jej trwania.
4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu Migra Liga Szkół, zaś
w zakresie udzielonej zgody na upowszechnienie wizerunku do czasu wygaśnięcia roszczeń z tego
tytułu.
5.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzanych danych.
6.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa.
7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla dokonania zapisu do
Migry Ligi Szkół. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niedopuszczenie do udziału
w projekcie.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

