
 

 

 
REGULAMIN MARKETINGOWO-MEDIALNY 
ROZGRYWEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

WIELKOPOLSKI ZPN 
 
 

Niniejsze przepisy (zwane dalej „Regulaminem”) określają prawa i obowiązki klubów biorących 
udział w rozgrywkach prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej (zwany dalej również 
„Organizatorem”) w zakresie świadczeń marketingowych oraz organizacji pracy przedstawicieli 
mediów na spotkaniach mistrzowskich i pucharowych. Uczestnicy rozgrywek zobowiązani  
są przestrzegać wszelkich postanowień zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Regulaminie. 

I. MATERIAŁY REKLAMOWE ZWIĄZKU 

1. Kluby mają obowiązek ekspozycji materiałów reklamowych związanych z rozgrywkami, 
przekazanych przez Wielkopolski ZPN, w szczególności bannerów, roll-upów, reklam typu 
„jamnik” i wszystkich materiałów cyfrowych. 

2. Określa się maksymalną liczbę bannerów do umieszczenia na ogrodzeniu pola gry na 3 sztuki  
o powierzchni maksymalnej: 
- 9 m2  (wymiar maksymalny 6 x 1,5 m) – 1 sztuka; 
- 4,5 m2 (wymiar maksymalny 3 x 1,5 m lub 2 x 2m) – 2 sztuki; 

3. Materiały powinny być umieszczone w miejscu widocznym zarówno dla publiczności  
jak i gwarantującym widoczność przy rejestracji zapisu wideo spotkania. 

4. Banner tytularny rozgrywek powinien zostać umieszczony na ogrodzeniu na wysokości środka 
boiska, naprzeciwko trybuny głównej. 

5. W przypadku braku możliwości umieszczenia banneru, o którym mowa w pkt. 4,  
we wskazanym miejscu, klub jest zobowiązany wskazać inną lokalizację, wraz z dokumentacją 
fotograficzną przedstawiającą ekspozycję banneru oraz jego widoczność z centralnego 
miejsca trybun. Wielkopolski ZPN podejmuje decyzję o zaakceptowaniu lokalizacji  
bądź konieczności wyznaczenia innego miejsca w ciągu 3 dni roboczych  
od dostarczenia dokumentacji. 

6. Klub zobowiązany jest do dbania o schludny i estetyczny wygląd reklam podczas meczów  
oraz do należytego, właściwego z zaleceniami producentów przechowywania materiałów 
reklamowych. 



 

 

7. Wielkopolski ZPN może wezwać Klub do wyczyszczenia lub naprawy materiałów 
reklamowych, jeżeli ich stan tego wymaga. W przypadku uszkodzenia materiałów z winy 
Klubu, Organizator może wezwać Kluby do wymiany nośnika na jego koszt. 

8. Na wezwanie Organizatora Klub zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów  
w terminie 5 dni roboczych do siedziby Związku bądź osobiście do jednego  
z biur Wielkopolskiego ZPN.  

II. MATERIAŁY CYFROWE ZWIĄZKU 

1. Kluby mają możliwość korzystania na własny użytek ze wszystkich udostępnionych materiałów 
cyfrowych przez Wielkopolski ZPN, w szczególności obejmujących logotyp Związku, szablony 
graficzne, materiały video i inne opublikowane przez Związek w mediach społecznościowych. 

2. W obrębie stosowania logotypów Kluby zobowiązane są do korzystania z nich zgodnie  
z opracowaną identyfikacją wizualną (zwanej też „brandbookiem”). Każdorazowa chęć 
wykorzystania logotypu w sposób inny niż określone w brandbooku wymaga  
uzyskania zgody Związku.  

3. W przypadku wykorzystania materiałów z określonym przez Związek autorstwem,  
niezbędne jest zawarcie przy nich informacji o prawach autorskich w formie  
zgodnej z dołączonymi do materiałów instrukcjami. 

4. Zabronione jest wykorzystanie materiałów Związku w celach zarobkowych, a także 
przekazywanie ich podmiotom trzecim, w tym przedstawicielom mediów.  
Każda taka chęć musi być poprzedzona uzyskaniem zgody Wielkopolskiego ZPN. 

III. SPONSORZY I PARTNERZY ROZGRYWEK 

1. W przypadku pozyskania przez Wielkopolski ZPN sponsora z tytułem „Partnera tytularnego” 
rozgrywek, uczestniczące w nich kluby zobowiązane są do: 

a) używania oficjalnej nazwy rozgrywek we wszelkich kanałach komunikacyjnych Klubu  
w zakresie informowania o danych rozgrywkach; 

a) stosowania we wszelkich graficznych materiałach reklamowych logotypu  
rozgrywek – jeśli takowy został utworzony; 

b) umieszczania na materiałach reklamowych dot. rozgrywek logotypu sponsora  
z informacją o partnerstwie tytularnym rozgrywek – w przypadku braku logotypu,  
o którym mowa w pkt 1 b). 

2. W przypadku pozyskania przez Wielkopolski ZPN sponsora z tytułem „Partnera technicznego” 
rozgrywek, uczestniczące w nich kluby zobowiązane są do umieszczania na materiałach 



 

 

reklamowych dot. rozgrywek logotypu sponsora z informacją o partnerstwie  
obejmującym rozgrywki. 

3. W ramach świadczeń przysługujących Klubowi z tytułu podpisanych przez Wielkopolski ZPN 
umów sponsorskich, Klub każdorazowo zobowiązany jest do umieszczenia w swoich kanałach 
komunikacyjnych informacji graficzno-tekstowej o ich wykorzystaniu (np. poprzez realizację 
voucheru na sprzęt sportowy) oraz: 
- przy informacji w mediach społecznościowych – oznaczenia w niej Wielkopolskiego ZPN 
oraz wskazanego Sponsora/Partnera; 
- przy informacji na stronie internetowej i w innych materiałach – przekazaniu mailowo 
informacji o publikacji. 

IV. REJESTRACJA AUDIOWIZUALNA SPOTKAŃ 

1. Kluby IV ligi zobowiązane są do rejestracji zapisu wideo wszystkich meczów ligowych,  
w których występują w roli gospodarza. 

2. Na potrzeby rejestracji spotkań, zobligowane do tego Kluby otrzymują od Organizatora sprzęt 
wraz z akcesoriami niezbędnymi do dokonania opisywanych czynności. 

3. Sprzęt, o którym mowa w pkt. 2, zostaje przekazany na zasadzie użyczenia Klubowi.  
Tym samym pozostaje własnością Związku, a Klub na każde wezwania zobowiązany jest 
zwrócić go w terminie 5 dni roboczych do siedziby Związku bądź osobiście do jednego  
z biur Wielkopolskiego ZPN. 

4. Kluby mają obowiązek umieszczenia zapisu spotkania na wskazanym serwerze  
do godziny 18:00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniu rozegrania meczu. 

5. W przypadku niedotrzymania terminu Organizator w opracowywanych materiałach  
dot. rozgrywek może umieścić informację o niedostarczeniu nagrania przez Klub. 

6. Zapis wideo spotkań wykorzystywany będzie przez Organizatora w celach  
marketingowo-promocyjnych. Może zostać również użyty w celach szkoleniowych  
bądź jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach dyscyplinarnych. 

7. W ramach programu rejestracji spotkań Kluby otrzymają bieżący dostęp do nagrań wszystkich 
spotkań IV ligi w danej rundzie rozgrywkowej. Dostęp ten może zostać ograniczony  
w przypadku naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu.  

8. Zarejestrowany materiał wideo pozostaje własnością Klubu/osoby rejestrującej i może zostać 
przez Klub wykorzystany bez ograniczeń w celach własnych jak i przekazywany podmiotom 
trzecim, w tym mediom. 



 

 

9. W przypadku problemów z nagraniem spotkania, Klub-gospodarz może dojść  
do porozumienia w sprawie realizacji nagrania z Klubem-gościem, pozostaje jednak wówczas 
odpowiedzialny za prawidłowość rejestracji zapisu spotkania jak i jego umieszczenie  
na serwerze. 

10. Klub zobowiązany jest do prawidłowej eksploatacji i konserwacji użyczonego sprzętu.  

11. W przypadku jakiejkolwiek awarii sprzętu, klub musi bezzwłocznie poinformować o zaistniałej 
sytuacji Wielkopolski ZPN. W przypadku uszkodzenia sprzętu z winy Klubu, Organizator może 
wezwać Klub do wymiany sprzętu na jego koszt. 

V. ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI 

1. Kluby powinny umożliwić przedstawicielom mediów udział w meczach tworząc warunki 
umożliwiające wykonywanie przez dziennikarzy i fotoreporterów czynności zawodowych. 

2. Decyzję o zasadach udzielania wstępu na spotkania podejmuje każdy Klub indywidualnie. 
Zaleca się jednak, aby dziennikarzom umożliwić bezpłatny wstęp na obiekt na podstawie 
legitymacji redakcyjnej, zwłaszcza w przypadku wcześniejszego zgłoszenia do klubu chęci 
udziału w spotkaniu i realizacji materiału. 

3. W przypadku, gdy Klub posiada określone możliwości, zaleca się wskazanie przedstawicielom 
mediów dedykowanych miejsc wyposażonych w pulpit, dostęp do przyłącza prądowego  
i/lub inne elementy infrastruktury mogące ułatwić pracę. 

4. Fotoreporterzy i operatorzy kamer telewizyjnych mogą przebywać na poziomie pola gry 
wyłącznie ubrani w specjalne kamizelki/oznaczniki, w kolorze kontrastującym ze strojami 
wszystkich zawodników (w tym bramkarzy). Za zapewnienie odpowiednich 
kamizelek/oznaczników odpowiada gospodarz spotkania. 

5. Strefę pracy mediów na poziomie pola gry wyznacza się jak na poniższej ilustracji,  
tj. w odległości co najmniej 3 metrów za liniami końcowymi boiska oraz za linią boczną,  
za którą nie są umieszczone ławki rezerwowych. Przebywanie w innym miejsce w trakcie 
trwania gry jest zabronione. 

 



6. W przypadku przebywania w trakcie gry w miejscu niedozwolonym, braku oznaczników
bądź odmowy ich założenia przez przedstawiciela mediów, na wniosek sędziego
lub osoby delegowanej na spotkanie przez Związek, Klub-gospodarz spotkania zobowiązany
jest niezwłocznie usunąć taką osobę z poziomu pola gry.

7. Po zakończeniu spotkania na prośbę przedstawicieli mediów Kluby powinny umożliwić
przeprowadzenie rozmowy z trenerem zespołu i jednym z zawodników
wskazanych przez Klub.

8. W przypadku organizacji przez Klub-gospodarza konferencji pomeczowej, Klub-gość
zobowiązany jest do delegowania do udziału w niej trenera i/lub zawodnika.
O zaistnieniu takiej sytuacji Klub-gospodarz musi powiadomić Klub-gościa przed spotkaniem.

9. W przypadku realizacji materiałów prasowych po zakończeniu spotkania, przedstawiciele
mediów muszą bezwzględnie stosować się do wytycznych wydawanych przez
Klub-gospodarza spotkania, w szczególności do realizacji wywiadów na tyle wskazanych
materiałów reklamowych Klubu.

10. Uzyskanie wypowiedzi delegowanych na spotkanie przedstawicieli Związku nie jest możliwe.
Udzielanie wywiadów przez sędziów, obserwatorów i delegatów meczowych,
związanych z wykonywanymi przez nich obowiązkami, jest zabronione.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie sprawy związane ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, należy kierować
do Wielkopolskiego ZPN na adres mailowy media@wielkopolskizpn.pl.

2. Kluby, ich pracownicy, zawodnicy, sztab szkoleniowy, a także osoby delegowane do pełnienia
czynności zawodowych na meczach przez Związek, są zobowiązani do:

a) dbania o dobry, wizerunek Klubów, Rozgrywek oraz Wielkopolskiego ZPN i jego jednostek
organizacyjnych w mediach społecznościowych;

b) przestrzegania standardów sportowych oraz kultury języka i komunikacji
w mediach społecznościowych;

c) powstrzymania się od zamieszczania treści mogących podważyć wiarygodność
lub autorytet Klubu, Rozgrywek oraz Wielkopolskiego ZPN;

d) niezamieszczania w oficjalnych kanałach klubowych treści przedstawiających zachowania
niezgodne z prawem powszechnym lub przepisami PZPN dot. bezpieczeństwa.

3. W przypadku niewywiązywania się przez Kluby z obowiązków określonych w rozdziałach I-IV
Regulaminu, mogą one zostać pozbawione możliwości korzystania ze świadczeń
przysługujących im w ramach umów sponsoringowych podpisanych przez Związek.



4. Organem władnym do rozstrzygania spraw nieokreślonych w niniejszym Regulaminie jest 
Wielkopolski ZPN.

5. Prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi 
Wielkopolskiego ZPN.

6. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Wielkopolskiego ZPN w dniu 30 lipca i wchodzi 
w życie z dniem zatwierdzenia.
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