Regulamin Konkursu logo Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
organizowanego przez
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

§1
Organizatorem konkursu logo Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie,
zwanego dalej Konkursem, jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie,
ul. Żołnierzy Niepodległej 8, 20-078 Lublin, zwane dalej Organizatorem.
§2
Celem konkursu
i krwiolecznictwem.

jest

zainteresowanie

mieszkańców

Lubelszczyzny

krwiodawstwem

Konkurs obejmuje swoim zasięgiem Województwo Lubelskie.
§3
Przedmiotem Konkursu jest graficzne opracowanie logo Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Lublinie.
§4
Uczestnicy
W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.
§5
Warunki uczestnictwa
1.

2.

Uczestnicy Konkursu mogą zaprezentować graficzny zapis Logo Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pocztą lub złożenie projektu graficznego Logo
Organizatorowi i spełnienie dalszych wymogów określonych w treści niniejszego
Regulaminu w okresie trwania Konkursu.
Uczestnicy Konkursu biorąc w nim udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby Konkursu.
Zgłaszając Organizatorowi graficzny zapis Logo, Uczestnicy obowiązani są podać także
swoje: nazwisko i imię , PESEL, dokładny adres zamieszkania oraz jeśli posiadają numer
telefonu, oraz wyrazić zgodę na ich umieszczenie w bazie danych Organizatora oraz na ich
przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych (jedn. tekst Dz.U.2016 poz. 922 z późn. zm.) w celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu, w tym z wydaniem i rozliczeniem nagród. Uczestnicy
Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji.
Wyrażenie zgody jest niezbędnym warunkiem udziału w Konkursie.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych jest Organizator.
Konkurs nie obejmuje prac zbiorowych.

3.

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora
konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej zgody na wykonanie reprodukcji
nagrodzonych prac oraz na ich ekspozycję. Prace z chwilą złożenia stają się własnością
Organizatora i nie są zwracane uczestnikom po zakończeniu konkursu.

4.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

5.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.
§6
Termin i warunki nadsyłania prac konkursowych

1. Konkurs trwać będzie od 1 do 15 marca 2018 r. Prace można przesłać pocztą lub złożyć
osobiście, z dopiskiem „logo RCKIK” do Działu Promocji Honorowego Krwiodawstwa RCKiK
w Lublinie, w terminie do 15 marca 2018r. na adres Organizatora: RCKiK w Lublinie,
ul. Żołnierzy Niepodległej 8, 20-078 Lublin
2. Prace nadesłane lub złożone po terminie nie będą oceniane. Obowiązuje data stempla
pocztowego lub pieczęć wpływu w Dziale Promocji Honorowego Krwiodawstwa
Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki.
4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną propozycję Logo.
§7
Ocena prac i zasad przyznawania nagród
1. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
2. Komisja oceniać będzie:
a. Zgodność pracy z tematyką Konkursu,
b. Estetykę wykonania pracy,
c. Oryginalność,
d. Pomysłowość,
e. Samodzielność,
f. Kompozycję.
3. Prace niezgodne z niniejszym Regulaminem nie będą oceniane.
4. Komisja dokona wyboru jednej pracy konkursowej i przyzna nagrodę główną o wartości 500 zł.
Autor tej pracy nagrodzony zostanie
a) Pobytem weekendowym dla dwóch osób w Ośrodku Wypoczynkowym „Dolina Bugu”
Anna i Karol Dejneka w Kodniu.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

6. Rozstrzygnięcie konkursu przez powołaną Komisję nastąpi 20 marca 2018r.
7. Komisja Konkursowa sporządzi protokół, który zawierać będzie: skład Komisji, imiona
i nazwiska Uczestników, najwyżej ocenioną pracę, nazwisko i imię, PESEL, dokładny adres
zamieszkania Uczestnika, którego pracę oceniono najwyżej. Protokół podpisany przez
wszystkich członków Komisji, przechowywany będzie w siedzibie Organizatora przez okres
3 lat.
8. Informacja o wygranej w konkursie, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po
rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej RCKiK w Lublinie: www.rckik.lublin.pl
9. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu ich
wręczenia telefonicznie.
10. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród,
będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora.
W uzasadnionych przypadkach nagrody mogą zostać wysłane laureatom pocztą.
11.Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. Osoby nagrodzone nie mogą
przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
12.Organizator pobierze od osoby nagrodzonej podatek zryczałtowany – zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Odmowa uiszczenia podatku przez Uczestnika uniemożliwi
wydanie nagrody.
§8
Prawa autorskie
1. W Konkursie mogą brać udział jedynie propozycje Logo będące wynikiem indywidualnej pracy
twórczej Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
2. Z chwilą zgłoszenia propozycji Logo do Konkursu Uczestnik konkursu wyraża zgodę na
korzystanie z tego Logo przez Organizatora dla celów konkursowych.
3. Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez osobę
nagrodzoną na Organizatora, praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskim Logo
na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 04.02.1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Organizator jest uprawniony do korzystania z hasła w sposób
anonimowy - bez konieczności każdorazowego podawania danych osoby nagrodzonej.
Na warunki te Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.
4. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać Logo promocyjne każdą
techniką - w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do Logo, w tym
w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać Logo w każdy inny
sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator będzie uprawniony do dalszego
rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem
autorskich praw majątkowych do zwycięskiego Logo autorowi tego hasła - osobie nagrodzonej,
poza uprawnieniem do uzyskania nagrody konkursowej, nie przysługują żadne inne roszczenia
do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

§9
Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania danych osobowych dla potrzeb
Konkursu i promocji.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystywane przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów Konkursu, przyznania nagród oraz w
celach promocyjnych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w przypadku zbyt małej liczby
zgłoszonych prac. Zastrzega się na rzecz Komisji Konkursowej prawo do niewyłonienia
osoby do nagrody w przypadku niskiego poziomu kreatywności zgłoszonych prac.
4. Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym
Regulaminie. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a
ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

