
Regulamin plebiscytu na złotą 10-tkę tenisistek i tenisistów 100-lecia. 
 

§ I 
Postanowienia ogólne 

1. Plebiscyt na najlepszą 10-tkę tenisistek i tenisistów 100-lecia Polskiego Związku 
Tenisowego (zwany dalej „Plebiscytem”) oraz powiązany z nim konkurs (dalej: 
„Konkurs”) organizuje  Polski Związek Tenisowy z siedzibą przy ul. Konduktorskiej 4, 
00-775 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Plebiscyt składa się z dwóch etapów. W etapie pierwszym Komisja Historyczna wyłoni 
30 nazwisk zawodniczek i zawodników. W etapie II lista 30 sportowców zostanie 
poddana głosowaniu z czego zostanie wyłonionych 10 nazwisk zawodniczek i 
zawodników łącznie na podstawie uzyskanej w głosowaniu liczbie punktów  

3. Niniejszy regulamin („Regulamin”), jak również dodatkowe informacje dotyczące 
Plebiscytu, są publikowane na stronie internetowej Związku www.pzt.pl . 

4. Do głosowania w Plebiscycie oraz do udziału w Konkursie uprawnione są pełnoletnie 
osoby fizyczne lub niepełnoletnie osoby fizyczne reprezentowane przez rodziców lub 
prawnych opiekunów, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania osoby 
oddającej głos. 

5. Udział w Plebiscycie ma charakter anonimowy. Aby wziąć udział w Konkursie należy 
podać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz 
wyrazić zgodę na wymagane klauzule postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na 
stronie. 

6. W głosowaniu nie mogą brać udziału: 
a. Pracownicy biura PZT 
b. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz innych komisji powołanych przez 

Zarząd PZT. 
c. inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu. 

7. Przebiegiem Plebiscytu kieruje powołana przez Organizatora Komisja Plebiscytowa 
(dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. 

 
§ II 

Czas trwania Plebiscytu 
1. Głosowanie rozpocznie się w dniu 21. lipca 2021 oraz ostatecznie zakończy 25. sierpnia 

2021 roku o godzinie 23:59 
 

§ III 
Sposób i zasady głosowania 

1. W dniu 21 lipca 2021 roku na stronie internetowej Związku www.pzt.pl zostanie 
opublikowana lista 30 tenisistek i tenisistów łącznie wraz z krótkimi informacjami o 
przebiegu ich kariery. 

2. Osoba głosująca musi wybrać minimum 5, a maksimum 10 dowolnych nazwisk spośród 
nominowanych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy nazwisku tenisistki lub 
tenisisty, następnie głosujący oddaje głos poprzez polecenie „głosuję”. Oddanie głosu 
jest równoznaczne z akceptacją przedmiotowego regulaminu.  

3. Głosujący może oddać swój głos raz na 24 godziny w trakcie trwania Plebiscytu.  
 

 
 

§ IV 
Obliczanie głosów w ramach Plebiscytu 

1. Obliczenia głosów oddanych w Plebiscycie dokonuje Komisja Plebiscytowa.  



2. Każdy głos liczony jest jako 1 punkt. O kolejności miejsc w Plebiscycie decyduje suma 
punktów. 

3. Głos jest ważny jedynie wtedy, kiedy spełnia warunki opisane w § III Sposób i zasady 
głosowania. 

4. Zwycięzcami Plebiscytu zostaje ta dziesiątka tenisistek i tenisistów łącznie, którzy 
uzyskali największą liczbę punktów. Otrzymują oni tytuł  TENISISTKI/TENISISTY 100-
LECIA PZT. 

5. Ostateczne wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone w dniu 11 września 2021 roku podczas 
Gali 100 -lecia PZT. 

 
§ V 

Konkurs 
1. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski, przez Organizatora, udział w nim biorą 

osoby głosujące w Plebiscycie. 
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 
3. Nagrody obejmują: 

a. 3 podwójne zaproszenia do Arca Medica SPA, zaproszenie jest ważne do dnia 
31 marca 2022 roku z wyłączeniem świąt Bożego Narodzenia, dni 30. grudnia 
2021 – 02. Stycznia 2022, świąt Wielkiej Nocy oraz dni określonych przez 
podmiot Arca Medica SPA jako wysoki sezon, 

b. 5 zestawów, na który składa się wydawnictwo 100 lat PZT i okulary z 
limitowanej wersji marki SOLANO z logo okolicznościowym Polskiego Związku 
Tenisowego,  

4. Losowanie nagród odbędzie się w dn. 11. września 2021 roku w Warszawie.  
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone również 12. września 2021 roku na stronie pzt.pl. 
6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w 

celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób 
nagrodzonych, Organizator powoła komisję (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład 
Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Organizatora. Decyzje podjęte przez 
Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 
 

§ VI 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Plebiscytu odbywa się zgodnie z 
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach 
Plebiscytu w ramach formularza konkursowego jest Organizator tj. Polski Związek 
Tenisowy. 

3. Organizator, w celu niezbędnym do realizacji Plebiscytu oraz Konkursu, przetwarza 
dane osobowe Uczestników podane w trakcie trwania Plebiscytu zgodnie z art. 6 ust.1 
lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO). 

4. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania 
danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego 
ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu 
realizacji Plebiscytu (Regulamin) – przysługuje także prawo do przenoszenia danych. 
Dane osobowe glosujących są przetwarzane zgodnie z celem przetwarzania wskazanym 
powyżej przez okres realizacji Plebiscytu i mogą być przetwarzane do momentu upływu 
przedawnienia roszczeń z tej umowy (6lat). 



5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w 
Polskim Związku Tenisowym. W celu realizacji praw należy skontaktować się z 
Inspektorem Danych Osobowych w Polskim Związku Tenisowym. 

 
§ VII 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 
2. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora 

lub mailowo na adres: plebiscyt@pzt.pl wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, 
najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje rozstrzyga Komisja w 
terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji do Organizatora. 

3. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje 
się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść. 

4. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia 
Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej. 

5. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz 
na stronie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego 
regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu. 

7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 
rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów. 
 


