REGULAMIN
WYKORZYSTYWANIA WIZERUNKU CZŁONKA KADRY NARODOWEJ
POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY W STROJU REPREZENTACJI KRAJU

§ 1.
[Przedmiot Regulaminu]
1.

Przedmiotem Regulaminu jest szczegółowe określenie zakresu wykorzystywania wizerunku członka kadry narodowej
Polskiego Związku Rugby (PZR) w stroju reprezentacji kraju.

2.

Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki PZR oraz członka kadry, związane z uprawnieniem PZR,
wynikającym z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.) do
wykorzystywania przez PZR wizerunku członka kadry w stroju reprezentacji, a także reguluje inne prawa i obowiązki
PZR oraz członka kadry, pozostające w związku z ww. uprawnieniem PZR.
§ 2.
[Definicje]

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin dotyczący wykorzystywania wizerunku członka kadry
narodowej Polskiego Związku Rugby w stroju reprezentacji kraju;
2) PZR – rozumie się przez to Polski Związek Rugby z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000065115, posiadający numer NIP: 1180744523, REGON:
000866538;
3) Członku Kadry – rozumie się przez to osobę, która na podstawie decyzji odpowiednich organów PZR została
zakwalifikowana do składu kadry narodowej oraz jest powoływana na akcje szkoleniowe kadry narodowej
według obowiązującego kalendarza akcji szkoleniowych kadry narodowej PZR, przy czym na potrzeby
Regulaminu przyjmuje się, że osoba posiada status Członka Kadry do ostatniego dnia roku kalendarzowego, w
którym została zakwalifikowana do składu kadry narodowej;

4) Ustawie o sporcie – rozumie się przez to ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2010 nr 127
poz. 857, z późn. zm.);
5) Sponsorze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jakikolwiek inny podmiot prawa, z którym PZR
wiąże umowa sponsoringu, współpracy, partnerska lub jakakolwiek inna umowa o podobnym charakterze
(przedmiocie);
6) Akcji Szkoleniowej – rozumie się przez to wszelkiego rodzaju akcje szkoleniowe organizowane przez PZR dla
kadry narodowej, w tym w szczególności lecz nie wyłącznie: obozy przygotowawcze, zgrupowania, mecze
towarzyskie, mecze w ramach współzawodnictwa międzynarodowego — zarówno na terytorium Rzeczpospolitej
Polski, jak i poza jej terytorium — w której występujący Członek Kadry reprezentuje Rzeczpospolitą Polską;
7) Stroju Reprezentacji – należy przez to rozumieć strój sportowy dostarczony przez PZR Członkom Kadry, w
szczególności lecz nie wyłącznie: strój treningowy, strój meczowy, dres sportowy, jak również wszelki inny sprzęt
sportowy dostarczany przez PZR na rzecz Członka Kadry (np. czapka, ręcznik, torba, plecak, itp.).
§ 3.
[Wizerunek Członka Kadry]
W oparciu o art. 14 Ustawy o Sporcie Członek Kadry udostępnia, na zasadach wyłączności, swój wizerunek w Stroju
Reprezentacji, na rzecz PZR, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w
zakresie wyznaczonym przez przepisy PZR lub międzynarodowej organizacji sportowej działającej w sporcie rugby, a w
szczególności na potrzeby działań promocyjnych, reklamowych i marketingowych związanych z posiadaniem przez
zawodnika statusu Członka Kadry.
§ 4.
[Zakres wykorzystania wizerunku Członka Kadry przez PZR]
1.

2.

PZR jest uprawniony do korzystania z praw określonych w § 3 Regulaminu we wszelkich działaniach, mających na celu
promocję, reklamę lub realizację działań marketingowych PZR lub Sponsora, w szczególności poprzez:
a.

utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań video i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie;

b.

zwielokrotnianie wyżej wymienionych zdjęć, nagrań video i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie
za pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik
drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego lub technik cyfrowych;

c.

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy wyżej wymienionych zdjęć, nagrań
video i audio, zapisów w formie cyfrowej, w tym wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych,
reklamowych i marketingowych, wprowadzenie do pamięci komputera, umieszczenie w sieci Internet oraz w
sieciach wewnętrznych typu Intranet;

d.

rozpowszechnianie wyżej wymienionych zdjęć, nagrań video i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej
formie w inny sposób niż określony w lit. c) powyżej, w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Każdy Członek Kadry bez odrębnego wynagrodzenia, obowiązany jest do:
a.

uczestniczenia w akcjach promocyjnych organizowanych przez PZR, których termin i miejsce zostaną ustalone
tak, aby nie kolidowały z akcjami szkoleniowymi Członka Kadry (zarówno PZR, jak i klubowymi). W miarę

możliwości PZR każdorazowo będzie starał się ustalać z Członkiem Kadry termin i miejsce akcji promocyjnej z
odpowiednim wyprzedzeniem;
b.

uczestniczenia w organizowanych przez Sponsora akcjach promocyjnych, których termin i miejsce zostaną
ustalone tak, aby nie kolidowały z akcjami szkoleniowymi Członka Kadry (zarówno PZR, jak i klubowymi). W miarę
możliwości PZR oraz Sponsor każdorazowo będzie starał się ustalać z Członkiem Kadry termin i miejsce akcji
promocyjnych Sponsora z odpowiednim wyprzedzeniem;

c.

uczestniczenia w konferencjach prasowych mających miejsce przed, w trakcie i po Akcji Szkoleniowej;

d.

udostępnienia swojego wizerunku i głosu na potrzeby filmów reklamowych lub spotów reklamowych
promujących działalność PZR, czynnego udziału w procesie jego tworzenia oraz wystąpienia w nich;

e.

występowania podczas Akcji Szkoleniowych od momentu jej oficjalnego rozpoczęcia do oficjalnego jej
zakończenia w Stroju Reprezentacji, co dotyczy także konferencji prasowych, indywidualnych wywiadów,
treningów, podróży odbywanych w tym czasie. Członek Kadry nie może występować w tym czasie w jakimkolwiek
stroju wyprodukowanym i/lub zawierającym oznaczenia podmiotów konkurencyjnych względem producenta
strojów sportowych PZR lub strojów przekazanych przez Sponsora. Zakaz ten dotyczy także wszelkich akcesoriów
do stroju. PZR zastrzega możliwość wyrażenia zgody na rzecz Członka Kadry do używania innego stroju i/lub
sprzętu sportowego, która powinna być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

W przypadku niemożności ustalenia terminu lub miejsca wydarzeń, o których mowa w ust. 2 powyżej, PZR wyznaczy
samodzielnie konkretne miejsce i termin, w którym Członek Kadry zobowiązany będzie się stawić i wywiązać się z
obowiązków wskazanych w ust. 2 powyżej.

4.

PZR przysługuje prawo do dysponowania uprawnieniami określonymi w Regulaminie, w tym do przeniesienia tych
praw na rzecz Sponsora. Szczegółowy zakres i sposób korzystania z praw przez Sponsora określają umowy pomiędzy
PZR a Sponsorem.

5.

PZR zachowuje prawo do korzystania w sposób określony w ust. 1 powyżej, ze zdjęć, nagrań video i audio, zapisów w
formie cyfrowej lub w innej formie określonej w ust. 1 powyżej, także po utracie przez zawodnika statusu Członka
Kadry. PZR ma możliwość dysponowania na rzecz Sponsora prawem do korzystania, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym w sposób określony w ust. 1 powyżej, ze zdjęć, nagrań video i audio, zapisów w formie cyfrowej lub
w innej formie określonej w ust. 1 powyżej, przy czym w razie skorzystania przez PZR z uprawnienia, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym, Sponsorowi będzie przysługiwało prawo do wspomnianego korzystania przez okres nie
dłuższy aniżeli 1 (jednego) roku od utraty przez zawodnika statusu Członka Kadry.
§ 5.
[Zakres uprawnień przyznanych Sponsorowi]

1.

Sponsor zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z PZR może w szczególności wykorzystać wizerunek Członka
Kadry w Stroju Reprezentacji — utrwalony poprzez zrobione przez Sponsora i/lub PZR zdjęcia, a także umieszczenie
tego wizerunku na stronie internetowej Sponsora oraz mediach społecznościowych Sponsora, przy zastrzeżeniu, że
wizerunek będzie wykorzystywany do promocji marki Sponsora, a nie promocji określonych usług lub produktów
oferowanych przez Sponsora.

2.

Sponsor uprawniony jest do wykorzystywania wizerunku Członka Kadry jedynie wówczas, gdy zawodnik jest w
aktualnym Stroju Reprezentacji, na którym występują aktualne logotypy Sponsorów.
§6.
[Skutki naruszenia Regulaminu przez Członka Kadry]

1.

W przypadku rażącego naruszenia lub uporczywego naruszania przez Członka Kadry któregokolwiek z postanowień
zawartych w Regulaminie, PZR zastrzega na swoją rzecz możliwość podjęcia decyzji w przedmiocie usunięcia Członka
Kadry ze składu kadry narodowej lub jego czasowego zawieszenia w zakresie udziału w Akcjach Szkoleniowych.

2.

W przypadku, gdy po stronie PZR wystąpi szkoda wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka
Kadry obowiązków wynikających z Regulaminu, PZR przysługiwać będzie prawo do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.

3.

Sankcje przewidziane w ust. 1 i 2 powyżej nie wyłączają możliwości wymierzenia Członkowi Kadry innych sankcji
dyscyplinarnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Dyscyplinarnym PZR i/lub przepisami międzynarodowej
federacji rugby.
§ 7.
[Postanowienia końcowe]

1.

Prawa i obowiązki Członka Kadry, związane z wykorzystywaniem jego wizerunku i innych praw, o których mowa w
Regulaminie, zostają zaakceptowane przez Członka Kadry poprzez złożenie odrębnego oświadczenia podpisywanego
każdorazowo przez każdego z Członków Kadry, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2.

Prawo interpretacji Regulaminu oraz jego zmiany przysługuje Zarządowi PZR.

3.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

Załącznik nr 1
Regulamin Wykorzystywania Wizerunku Członka Kadry Narodowej Polskiego Związku Rugby w Stroju Reprezentacji Kraju

ZGODA
NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Ja, niżej podpisany/a __________________________, niniejszym udzielam Polskiemu Związkowi Rugby z siedzibą w
Warszawie (dalej „PZR”), nieodwołanej i nieodpłatnej zgody na wykorzystywanie mojego wizerunku w stroju reprezentacji
kraju, jak również wizerunku utrwalonego na zdjęciach i nagraniach audio- wizualnych wykonanych mi w trakcie pełnienia
funkcji członka kadry narodowej PZR podczas współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie rugby i wszelkich innych
czynności wykonywanych przeze mnie w stroju reprezentacji oraz upoważniam PZR do wykorzystywania tak utrwalonego
mojego wizerunku do swoich celów gospodarczych.
Ponadto oświadczam, iż nie wnoszę jakichkolwiek zastrzeżeń co do treści, sposobu i formy prezentowanego na zdjęciach
i materiałach audio- wizualnych mojego wizerunku. Równocześnie wyrażam zgodę na rozpowszechnienia ww. zdjęć i
materiałów audio-wizualnych za pośrednictwem wszelkich mediów/kanałów dystrybucji, w szczególności w telewizjach
lokalnych, telewizjach ogólnopolskich, gazetach lokalnych i ogólnopolskich, Facebook’u, serwisie Youtube, na stronach
internetowych, w tym na stronie internetowej i profilu Facebook oraz na koncie Youtube PZR.
Przyjmuje do wiadomości i wyrażam na to zgodę, iż zdjęcia oraz materiały audio- wizualne będą wykorzystane, w
szczególności do promocji działalności statutowej PZR.
Wyrażam ponadto nieodwołalną nieodpłatną zgodę na wykorzystanie przez PZR mojego wizerunku na następujących
polach eksploatacji:
a.
b.
c.

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wizerunku - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy wizerunku, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunku utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
w zakresie rozpowszechniania wizerunku w sposób inny niż określony pod lit. b) - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, wykorzystanie w materiałach
reklamowych, a także publiczne udostępnianie wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez zamieszczenie wizerunku na stronie PZR, a
także oficjalnych profilach PZR w mediach społecznościowych.

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza moich dóbr osobistych ani innych praw
oraz że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, oraz że
zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję.

________________________
( miejsce, data)

________________________

(podpis)

