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REGULAMIN 
WIZERUNKU CZŁONKA PFPC MASTERS - REPREZENTUJĄCEGO KRAJ 

W SPORCIE PODNOSZENIA CIĘŻARÓW NA ZAWODACH MIĘDZYNARODOWYCH 
 

§ 1. 
 
Regulamin określa prawa i obowiązki członka polskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów MASTERS w 
sporcie podnoszenia ciężarów występującego na zawodach mięzynarodowych, związane z 
uprawnieniem Związku do wykorzystywania przez Związek wizerunku zawodnika – w stroju 
reprezentanta kraju, a także reguluje inne prawa i obowiązki, pozostające w związku z ww. 
uprawnieniem Federacji.  
 

§ 2. 
 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  
1. ,,Członku PFPC Masters” – rozumie się przez to zawodników we wszystkich kategoriach 

wiekowych uczestniczących w międzynarodowych imprezach we współzawodnictwie sportowym 
w podnoszeniu ciężarów, takich jak: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, oraz innych 
imprezach o zasięgu międzynarodowym.   

2.  „Ustawie o sporcie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. 
Nr 127, poz. 857 ze zm.);  

3. „Federacji” lub „PFPC” – rozumie się przez to Polską Federację Podnoszenia Ciężarów MASTERS z 
siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, posiadający status polskiego związku sportowego w sporcie w 
podnoszeniu ciężarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 Ustawy o sporcie;  

4. „Sponsorze” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jakikolwiek inny podmiot 
prawa, z którym PFPC zawarł umowę sponsorską, umowę o dostawę, umowę partnerską lub 
jakąkolwiek inną umowę o podobnym charakterze. 

5. „Stroju Reprezentanta kraju” – należy przez to rozumieć oznacza każdy strój lub elementy tego 
stroju, w którym występuje członek PFPC (w szczególności strój treningowy, strój startowy, strój 
oficjalny  i  inne ), jak równie przedmioty towarzyszące tym strojom, używane przez członków 
PFPC, np. w postaci akcesoriów (tj. np. czapki, ręczniki, bidony) oraz sprzętu (tj. m.in. toreb, 
plecaków); 

6. „Zawodach sportowych” – rozumie się przez to międzynarodową imprezę sportową rangi 
mistrzowskiej, umieszczoną w Kalendarzu Sportowym PFPC MASTERS, — w której zawodnik 
bierze udział.  

7. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin PFPC MASTERS. 
 

§ 3. 
 
1. Członek Federacji występujący na zawodach o zasięgu międzynarodowych udostępnia swój 

wizerunek w Stroju Reprezentanta kraju. 
2. Zarząd PFPC określi zasady korzystania, kolorystykę oraz formę Stroju Reprezentanta kraju. 
3. PFPC jest uprawniona do wykorzystania wizerunku, o którym mowa w ust. 1, do swoich celów 

gospodarczych, w zakresie wyznaczonym przez Regulamin oraz właściwe regulaminy 
międzynarodowych federacji podnoszenia ciężarów, na potrzeby działań promocyjnych, 
reklamowych i marketingowych.  

 
§ 4. 

 
1. PFPC jest uprawniona do korzystania z praw określonych w § 3 Regulaminu we wszelkich 

działaniach, mających na celu promocję, reklamę lub realizację celów gospodarczych PFPC lub 
Sponsora, na następujących polach eksploatacji: 
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1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wizerunku - wytwarzanie każdą techniką 
egzemplarzy wizerunku, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową;  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunku utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

3) w zakresie rozpowszechniania wizerunku w sposób inny niż określony pkt.2 - publiczne 
wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz wykorzystanie w materiałach 
reklamowych, w szczególności poprzez zamieszczenie wizerunku na stronie 
www.polmasters.pl oraz oficjalnych profilach PFPC w mediach społecznościowych. 

2. Każdy członek PFPC występujący na zawodach o zasięgu międzynarodowym, bez odrębnego 
wynagrodzenia, obowiązany jest do:  
1) uczestniczenia podczas sesji zdjęciowych i filmowych, których termin i miejsce zostaną 

ustalone tak, aby nie kolidowały z planem treningowym i startami w Zawodach sportowych;  
2) uczestniczenia w organizowanych przez Sponsora wydarzeniach, akcji promocyjnych lub 

imprezach dotyczących Sponsora tak, aby nie kolidowały z planem treningowym i startami  
w Zawodach sportowych. Zachowanie i wypowiedzi podczas wydarzeń lub imprez nie mogą 
być obraźliwe, ośmieszające oraz sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.  

3) brania udziału w wydarzeniach lub imprezach organizowanych przez PFPC lub  
w wydarzeniach lub imprezach, przy których PFPC współpracuje.  

 
§ 5. 

 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka występującego na 

zawodach międzynarodowych obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, PFPC 
przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

2. Sankcje przewidziane w ust. 1 pozostają bez wpływu na sankcje wymierzane, zgodnie  
z odrębnymi regulacjami PFPC, w szczególności Regulaminu Dyscyplinarnego PFPC.  

 
§ 6. 

 
PFPC przysługuje prawo do dysponowania określonymi w § 4 Regulaminu uprawnieniami do 
korzystania z praw określonych w § 3 Regulaminu, w tym do przeniesienia tych praw na Sponsora. 
Szczegółowy zakres i sposób korzystania z wyżej wymienionych praw przez Sponsora określają 
umowy pomiędzy PFPC MASTERS a Sponsorem.  
 

§ 7. 
 

1. Sponsor zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z PFPC może w szczególności wykorzystać 
wizerunek członka Federacji występującego na zawodach międzynarodowych, do akcji 
promocyjnych lub imprezach dotyczących Sponsora — utrwalony poprzez zrobione przez 
Sponsora zdjęcia w trakcie imprezy sponsorskiej a także umieszczenie tego wizerunku na stronie 
internetowej Sponsora.  

2. Sponsor wykorzystuje wizerunek członka Federacji występującego na zawodach 
międzynarodowych jedynie wówczas, gdy występują oni w oficjalnym Stroju Reprezentanta 
kraju. 
 

 
§ 8. 

 
1. Prawa i obowiązki członka PFPC Masters występującego na zawodach międzynarodowych, 

związane z wykorzystywaniem jego wizerunku i innych praw, o których mowa w Regulaminie, 
zostają przyjęte przez niego do wiadomości i wykonania poprzez odrębne oświadczenia 
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podpisywane przez każdego członka. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2019 roku.  
 
 
Za Zarząd PFPC Masters. 
 
(16032019_Opr. A. Wilk – na podstawie biuletynu PZPC) 
 

 


