
 

 
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
„Jestem dzielny – badam się z uśmiechem – część ll ”  

I. Nazwa Konkursu.  
1.1. Konkurs jest urządzany pod nazwą” Jestem dzielny – badam się z uśmiechem - część II” (dalej „Konkurs”).  

 
II. Nazwa podmiotu urządzającego Konkurs.  
2.1. Organizatorem Konkursu jest spółka Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie 
przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -  Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000381559, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł, zwana 
dalej „Organizatorem”. 
 
2.2 Sponsorzy Konkursu: 
1) Fundacja "Z Serca Dla Serca" Kępie Zaleszańskie 240, 37-415 Zaleszany; wpisania do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych, zawodowych fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Tarnobrzegu, Wydział X Gospodarczy KRS, nr KRS 0000493807, NIP 8652559648, REGON 181065594. 
 
2)  Mariusz Żubrawski zam. Wygnanów 47 28-366 Małogoszcz.  
 
3) Dawid Piwowarczyk zam. ul. Wjazdowa 16/2, 26-200 Końskie prowadzący działalność gospodarczą: „DAKAR DAWID 
PIWOWARCZYK” ul. Wjazdowa 16 lok 2, 26-200 Końskie NIP 6581898571, REGON 260329299. 
 

2.3 Patron Medialny Konkursu 

Polska Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45 Warszawa, 
wypisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000002408,  NIP 522-01-03-609 , REGON 
012047699. 

III. Obszar, na którym urządzany jest Konkurs.  
3.1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Województwa Lubelskiego oraz na terytorium powiatu: Tarnobrzeg, 
tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, mieleckiego  Województwa Podkarpackiego oraz na terytorium powiatu: przysuskiego, 
szydłowieckiego Województwa Mazowieckiego 

IV. Definicje.   
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:  

4.1 Konkurs – znaczenie nadano w pkt 1.1.  
4.2 Sponsor - znaczenie nadano w pkt 2.2. 
4.3 Strona Konkursu - strona internetowa: https://diag.pl/pacjent/konkurs-plastyczny-jestem-dzielny_ii 
4.4 Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.  
4.5 Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.  
4.6 Uczestnik Konkursu – dziecko, które na dzień dokonania Zgłoszenia Konkursowego jest uczniem szkoły 

podstawowej klasa od I do VI,  spełniające warunki wskazane w pkt. 5.1. i dokona Zgłoszenia Konkursowego zgodnie 
z pkt 4.9. – 4.10. Z zastrzeżeniem, że w Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora oraz 
Sponsorów. 

4.7 Okres Konkursu - okres od dnia 01.03.2018 roku do  dnia 30.05.2018 roku, Zadanie Konkursowe – Wykonanie 
pracy plastycznej, która musi zawierać postać zwierzęcą – symbolizującą pacjenta przychodzącego do punktu 
pobrań/laboratorium na badania stanu swojego zdrowia, w formacie A5 lub A4, wykonana farbami, kredkami, tuszem, 
atramentem, węglem, ołówkiem. 
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4.8 Formularz Zgłoszenia – dokument wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

 
4.9 Zgłoszenie Konkursowe – oznacza przesłanie na adres: Diagnostyka Sp. z o.o. Oddział Lublin ul. Wigilijna 12, 

20–502 Lublin Zadania Konkursowego wraz z Formularzem Zgłoszenia, z zastrzeżeniem że wszystkie pola  w 
Formularzu Zgłoszenia muszą być wypełnione. Zadanie Konkursowe winno być zabezpieczone koszulką lub teczką; 
przesyłka zawierająca Zadanie Konkursowe i Formularz Zgłoszeniowy powinna być opatrzona dopiskiem KONKURS 
PLASTYCZNY .  

4.10 Data dokonania Zgłoszenia – za datę dokonania Zgłoszenia Konkursowego uznaje się data wpływu Zgłoszenia 
Konkursowego na adres: Diagnostyka Sp. z o.o. Oddział Lublin ul. Wigilijna 12,  20-502 Lublin. 

4.11 Laureaci – Uczestnicy Konkursu, którzy wykonali zwycięskie Zadania Konkursowe.  
 
V. Zasady prowadzenia Konkursu.  
5.1. W Konkursie może wziąć udział każdy: 
  
a) kto jest uczniem szkoły podstawowej klasy od I-do VI,  
b) kto ma miejsce zamieszkania na terenie  Województwa Lubelskiego oraz na terytorium powiatu: Tarnobrzeg, 
tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, mieleckiego   Województwa Podkarpackiego oraz na terytorium powiatu: przysuskiego, 
szydłowieckiego Województwa Mazowieckiego 

d) kto spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu. 

Oraz  czyi rodzice/opiekunowie podadzą dane wskazane w Załączniku nr 1 i wyrażą zgodę wskazaną w Załączniku nr 1 o 
następującej treści: 
 
- Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszych oraz naszego dziecka (imię, nazwisko adres 
zamieszkania, szkoła, klasa) przez spółkę Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS nr 000031559) dla celów 
niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w tym wręczenia nagród w obecności Sponsorów, Organizatorów oraz 
opublikowania wyników Konkursu (imię, pierwsza litera nazwiska, miasto, klasa, rodzaj przyznanej nagrody) na  
stronie internetowej Konkursu: https://diag.pl/pacjent/konkurs-plastyczny-jestem-dzielny_ii oraz w gazetach: Kurier 
Lubelski i Echo Dnia. 

 
- Potwierdzą zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i zaakceptują jego postanowienia. 
 
W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora i Sponsorów 
 
5.2. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik Konkursu i jego rodzice/opiekunowie zapoznali się z jego zasadami i je 
akceptują i dokonali  Zgłoszenia Konkursowego oraz potwierdzają, że Zadanie Konkursowe nie narusza obowiązującego prawa 
ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Zadania 
Konkursowego nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Zadanie Konkursowe jest wynikiem osobistej 
twórczości Uczestnika Konkursu. 
 
VI. Czas trwania Konkursu – Okres Konkursu.  
6.1. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane w Okresie Konkursu.  
 
VII. Nagrody w Konkursie: 
7.1  

a) Bon uprawniający do wykonania sesji zdjęciowej na zamku w Janowcu w terminie uzgodnionym - do końca 2018 
roku;  

Wartość około  1500,00 zł brutto 
  

b) Tablet -Samsung Galaxy Tab E 9.6 3G SM-T561 (biały); producent Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. 
                 Wartość około  700,00 zł brutto 

c) Rower - KROSS MODO 24 2017, producent Kross  lub KROSS HEXAGON REPLICA 24 2017, producent 
KrossWartość około  800,00 zł brutto 
 

d) Aparat fotograficzny - EasyPix W1400 Active Blue (niebieski) lub EasyPix W1400 Active Orange (pomarańczowy) - 
kolor zależy od aktualnej dostępności , producent EasyPIX  
Wartość około 350,00  zł brutto 

 
e) Bon uprawniający do uzyskania na swoją rzecz usługi - Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka (nagłośnienie, 

oświetlenie, zabawy i gry) w dniu  31.05.2019 roku lub 03.06.2019 roku w ustalonym miejscu. 
 

Sponsor zastrzega, że nagroda jest do wykorzystania  w dniu 31.05.2019 roku lub 3.06.2019 roku, z co najmniej  
sześciomiesięcznym wyprzedzeniem Sponsor musi zostać poinformowany o miejscu organizacji,  w miejscu 
organizacji imprezy musi być  stabilne źródło zasilania 230 V (Volt). 

https://diag.pl/pacjent/konkurs-plastyczny-jestem-dzielny


 

Wartość około 800,00 zł  

 
7.2. Wszystkie Zgłoszenia Konkursowe dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu dokonane w  Okresie 
Konkursu będą oceniane przez Organizatora.  
7.3. Nagrody w Konkursie będą przyznawane według następujących zasad:  
- Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora; 
- Komisja sporządzi listę 3 zwycięskich zgłoszeń, kierując się następującymi przesłankami: 

• twórczy charakter,  
• atrakcyjność Zadania Konkursowego, 
• oryginalność Zadania Konkursowego, 
• możliwość wykorzystania Zadania  Konkursowego w akcjach profilaktycznych Organizatora, 
• zgodność Zadania Konkursowego  z warunkami opisanymi w pkt  4.8 

7.5 Na podstawie listy zwycięskich zgłoszeń Komisja przyzna nagrody, o których mowa w 7.1  z zastrzeżeniem, iż osoba 
znajdujące się na : 
- miejscu 1 otrzyma Nagrodę wskazaną w pkt 7.1 lit a) i b)  
- miejscu 2 otrzyma Nagrodę wskazaną w pkt 7.1 lit c)  
- miejscu 3 otrzyma Nagrodę wskazaną w pkt 7.1 lit d)  
7.6. Organizator z pośród  Uczestników ze  szkoły z której  będzie najwięcej Uczestników Konkursu nagrodzi jedną pracę 
nagrodą wskazaną w pkt 7.1 lit e).   
7.7 Wszystkie nagrody zostaną przyznane z zastrzeżeniem dopełnienia zapisów Regulaminu.  
7.7 Za przekazanie nagród Laureatom odpowiedzialny jest Organizator.  
7.8 Zgłoszenia Konkursowe nie dokonane w Okresie Konkursu, niezgodne z niniejszym Regulaminem, nie zawierające 
wszystkich danych wskazanych w Załączniku nr 1 lub niezawierające Zgód wskazanych w Załączniku nr 1 nie będą brane pod 
uwagę.  
 
VIII. Sposób i termin ogłaszania wyników.   
8.1. Wyniki Konkursu będą opublikowane na Stronie Konkursu i będą dostępne od dnia 28.06.2018 r. oraz zostaną 
opublikowane w  gazetach: Kurier Lubelski i Echo Dnia w terminie do 31.07.2018 roku. Lista zawierać będzie imię, pierwszą 
literę nazwiska, klasę, miasto oraz rodzaj przyznanej nagrody.  
8.2. Laureat, którego Zgłoszenie Konkursowe spełnia warunki Regulaminu, zostanie poinformowany przez Organizatora listem 
poleconym, w terminie do 14 dni od dnia opublikowania wyników na stronie internetowej Konkursu miejscu wręczenia Nagród. 
8.3  Do każdej z Nagród, o których mowa w pkt 7.1 Organizator przyzna dodatkowe nagrody pieniężne, na pokrycie przez 
Organizatora 10% zryczałtowanego  podatku dochodowego. Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek 
pobrania 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa nagroda nie przysługuje. 
 
  
IX. Dane osobowe: 
 
9.1. Administratorem bazy danych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Organizator, tj. Diagnostyka spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków. 
Diagnostyka Sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych, a także udostępnia kontakt do niego w przypadkach niezgodnego 
z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu, jego Rodzica lub Opiekuna, pod adresem: 
inspektor@diag.pl. 
 
9.2. Rodzice /Opiekunowie  w celu udziału w Uczestnika w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
(imię, nazwisko adres zamieszkania, szkoła, klasa) przez spółkę Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS nr 
000031559) dla celów niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w tym wręczenia nagród w obecności Sponsorów, 
Organizatorów oraz opublikowania wyników Konkursu (imię, pierwsza litera nazwiska, miasto, klasa, rodzaj przyznanej nagrody) 
na  Stronie internetowej Konkursu: https://diag.pl/pacjent/konkurs-plastyczny-jestem-dzielny_iioraz w gazetach: Kurier 
Lubelski i Echo Dnia 

 
Potwierdzą zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i zaakceptują jego postanowienia. 
 
9.4 Każdy rodzic/opiekun Uczestnika Konkursu  ma prawo dostępu do treści  danych osobowych oraz ich poprawiania, 
aktualizacji, uzupełniania i usuwania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia 
Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą udostępniane innym odbiorcom danych niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie. Dane 
osobowe Uczestników Konkursu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane wyłącznie w celu udziału w 
Konkursie oraz przez czas niezbędny do rozstrzygnięcia Konkursu i udokumentowania rozliczenia w zakresie wydanych nagród, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 
 
 
 
X. Prawa autorskie.  
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10.1 Przystępując do Konkursu Rodzic/Opiekun Uczestnika oraz Uczestnik potwierdza, że posiada prawa autorskie do 
wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w  związku z wykonaniem 
Zadania Konkursowego.  
 
10.2 Przystępując do Konkursu Rodzic/Opiekun Uczestnika oraz Uczestnik potwierdza, że nadesłane utworu jako wykonanie 
Zadania Konkursowego nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr 
osobistych osób trzecich i że przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego nie są w jakimkolwiek 
zakresie ograniczone lub obciążone.  
10.3 Rodzic/Opiekun Uczestnika ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą 
oświadczenia i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym 
oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami 
wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.  
10.4 Laureaci oraz ich Rodzice/Opiekunowie  w chwili otrzymania nagrody, na podstawie przepisu art. 921 kodeksu cywilnego, 
przenoszą na Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego w 
następującym zakresie:  

a) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie; 
b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu 

lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego 
lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także 
do powielania w inny sposób; w dowolnym celu; 

c) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub 
czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;  

d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym 
w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej. 

e)  modyfikacji  
f) wykorzystania, modyfikacji  w celu wykonania naklejek w dowolnym formacie i dowolną techniką i rozpowszechniania 

ich w celach marketingowych. 
10.5. Laureaci oraz ich Opiekunowie/Rodzice w chwili otrzymania nagrody, na podstawie przepisu art. 921 kodeksu cywilnego, 
udzielają Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji 
wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji Zadania Konkursowego na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie 
utworu zależnego, a także zezwolenia na stworzenie opracowania,  przeróbki, adaptowania części lub całości  w tym przez 
nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na 
nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, kopii fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD 
oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu, w celach marketingowych związanych w z 
prowadzoną działalnością.  
Powyższe zezwolenie upoważnia Organizatora do udzielania dalszych zezwoleń osobom trzecim w przypadku przeniesienia na 
takie osoby trzecie autorskich praw majątkowych do Zadania Konkursowego lub w przypadku, gdy osoby trzecie stworzą utwór 
zależny, opracowanie przeróbkę lub adaptację Zadania Konkursowego na zlecenie Organizatora.    
10.6 W terminie do 28 czerwca 2018 r. Uczestnicy Konkursu  mają prawo do odbioru nadesłanych Zadań Konkursowych które 
nie zostały nagrodzone lub które nie są brane pod uwagę zgodnie z pkt. 7.8. 
 
XI. Odpowiedzialność, 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne w szczególności związane za działalnie 

dostawców  usług internetowych. 
2. W przypadku pojawienia się ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia przez Uczestnika praw autorskich lub 

innych praw osobistych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawy Organizatorowi Konkursu wszelkich szkód. 
3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Zgłoszenie Konkursowe – Załącznik nr 1  

 
 

Zgłoszenie Konkursowe 
 

  
Dane Uczestnika Konkursu (Imię Nazwisko) ………………………………………………………………………………… 
 
 
Nazwa Szkoły Uczestnik Konkursu …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Klasa  …………………………………………………………………………………………. …………………………………………. 
. 
 
Adres Zamieszkania  Uczestnika …………………………………………………………………………………………. …… 
 
 
Imię Nazwisko Matki /Opiekuna prawnego  Uczestnika Konkursu……………………………………………………………………… 
 
 
Imię Nazwisko Ojca  Uczestnika Konkursu…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszych oraz naszego dziecka (imię, nazwisko adres zamieszkania, 
szkoła, klasa) przez spółkę Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS nr 000031559) dla celów niezbędnych do 
przeprowadzenia Konkursu, w tym wręczenia nagród w obecności Sponsorów, Organizatorów oraz opublikowania wyników 
Konkursu (imię, pierwsza litera nazwiska, miasto, klasa, rodzaj przyznanej nagrody) na  Stronie internetowej Konkursu: 
https://diag.pl/pacjent/konkurs-plastyczny-jestem-dzielny_ii oraz w gazetach: Kurier Lubelski i Echo Dnia. 
 

 
______________________                                                  _________________________ 
      

data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica)                                        data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) 

 

• Potwierdzamy zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptujemy jego postanowienia. 
 
 
______________________                                     _________________________ 

 
 
data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica)                                         data i czytelny podpis opiekuna prawnego(rodzica) 

 
Uwaga: 
- wszystkie wskazane dane muszą zostać wypełnione; 
- jeżeli  Uczestnik Konkursu ma tylko jedno Opiekuna prawnego  w pozostałych miejscach należy wpisać brak.  
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja są warunkiem udziału w 
Konkursie. 
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