
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„Borelioza - warto wiedzieć więcej” 

I. Nazwa Konkursu.  

1.1. Konkurs jest przeprowadzany pod nazwą ”Borelioza - warto wiedzieć więcej” 

 (dalej „Konkurs”).  

II. Nazwa podmiotu przeprowadzającego 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”.  

III. Obszar, na którym przeprowadzany jest Konkurs.  

3.1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Powiatu Słupskiego.  

IV. Definicje.  

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:  

4.1 Konkurs – znaczenie nadano w pkt 1.1.  

4.3 Strona Konkursu - strona internetowa: https://diag.pl/pacjent/borelioza-warto-

wiedziec-wiecej/ 

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, bez względu na wiek, które na dzień dokonania Zgłoszenia 

Konkursowego jest uczniem 7-8 klasy szkoły podstawowej, 3-ciej klasy gimnazjum i szkół 

ponadpodstawowych powiatu słupskiego, 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.  

4.7 Okres Konkursu - okres od dnia 15.09.2017 roku do dnia 20.10.2018 roku, podczas 

którego możliwe jest dokonanie Zgłoszenia Konkursowego.  

4.8 Zadanie Konkursowe – Wykonanie pracy plastycznej, nawiązującej do tematu programu” 

Profilaktyka boreliozy” w formacie A2 lub A3, wykonana farbami, kredkami, tuszem, 

atramentem, węglem, ołówkiem.  



 

4.9 Formularz Zgłoszenia – dokumenty wskazane w Załączniku nr 1a i Załączniku nr 1b do 

Regulaminu, z zastrzeżeniem że:  

- Załącznik nr 1 a dotyczy Uczestników którzy nie ukończyli 18 roku życia; 

- Załącznik nr 1b – dotyczy Uczestników którzy ukończyli 18 rok życia.  

4.10 Zgłoszenie Konkursowe – oznacza przesłanie na adres: Diagnostyka Sp. z o.o. Oddział 

Słupsk ul. Jana Pawła II 1A pok. 12, 76-200 Słupsk w terminie do 20.10.2018 r. 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 i opisane na odwrocie: imieniem i nazwiskiem Uczestnika, 

wiekiem Uczestnika telefon kontaktowy. Przesyłka powinna być opatrzona dopiskiem 

KONKURS PLASTYCZNY . Zgłoszenia Konkursowe dokonane po wskazanej dacie nie biorą 

udziału w Konkursie. 

4.11 Data dokonania Zgłoszenia – za datę dokonania Zgłoszenia Konkursowego uznaje się 

data wpływu Zgłoszenia Konkursowego na adres: Diagnostyka Sp. z o.o. Oddział Słupsk ul. 

Jana Pawła II 1A pok. 12, 76-200 Słupsk. 

4.12 Laureaci – Uczestnicy, którzy wykonali zwycięskie Zadania Konkursowe. 

V. Zasady prowadzenia Konkursu.  

5.1. W Konkursie może wziąć udział każdy:  

a) kto jest uczniem szkoły podstawowej klasy VII i VIII, 3-ciej klasy gimnazjum i szkół 

ponadpodstawowych powiatu słupskiego, 

b) kto spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.  

Oraz czyi rodzice/opiekunowie podadzą dane wskazane w Załączniku nr 1a i wyrażą zgodę 

wskazaną w Załączniku nr 1a 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 Organizatora oraz opublikowania wyników Konkursu (imię, 

pierwsza litera nazwiska, miasto, klasa, rodzaj przyznanej nagrody) na stronie internetowej 

Konkursu: https://diag.pl/pacjent/borelioza-warto-wiedziec-wiecej/ 

- Potwierdzą zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i zaakceptują jego postanowienia.  

Oraz pełnoletni Uczestnicy konkursu podadzą dane wskazane w Załączniku nr 1b i wyrażą 

zgodę, wskazaną w Załączniku nr 1b o następującej treści: 

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, szkoła klasa) przez Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS nr 

000031559) dla celów niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w tym wręczenia nagród 

w obecności Organizatora oraz opublikowania wyników Konkursu (imię, pierwsza litera 



 

nazwiska, miasto, klasa, rodzaj przyznanej nagrody) na stronie internetowej Konkursu: 

https://diag.pl/pacjent/borelioza-warto-wiedziec-wiecej/ 

- Potwierdzą zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i zaakceptują jego postanowienia. 

W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora.  

5.2. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż pełnoletni Uczestnik Konkursu a w przypadku 

niepełnoletni Uczestników Konkursu również 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. Laureatom przyznane zostaną nagrody rzeczowe o wartości:  

a) - za I miejsce: Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Jantar o wartości 350 zł 

oraz suweniry firmowe: kubek, długopis oraz power bank 

b) - za II miejsce: Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Jantar o wartości 200 

zł oraz suweniry firmowe: kubek, długopis oraz power bank 

c) - za III miejsce: Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Jantar o wartości 150 

zł oraz suweniry firmowe: kubek, długopis oraz power bank 

2. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną. 

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 Konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora;  

- Komisja zbierze się najpóźniej w ciągu 7 dni od upływu terminu na dokonanie Zgłoszenia 

Konkursowego prac. 

- Komisja sporządzi listę 3 zwycięskich zgłoszeń, kierując się następującymi przesłankami:  

• zgodnością tematyki plakatu z Konkursem,  

• jasnością przekazu,  

• atrakcyjnością i oryginalnością  

• wartościami artystycznymi 



 

• możliwość wykorzystania Zadania Konkursowego w akcjach profilaktycznych 

Organizatora,  

• zgodność Zadania Konkursowego z warunkami opisanymi w pkt 4.8 

- Komisja uznaje głos przewodniczącego za decydujący w sytuacji, kiedy w czasie głosowania 

nastąpi równy podział oddanych głosów. 

5. Lista Laureatów ((imię, pierwsza litera nazwiska, miasto, klasa, rodzaj przyznanej nagrody) 

opublikowana zostanie na stronie organizatora www.diag.pl niezwłocznie po rozstrzygnięciu 

Konkursu. 

Uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród Laureatom odbędzie się podczas 

Konferencji „Profilaktyka boreliozy w powiecie słupskim” zorganizowanej w ramach 

realizowanego programu profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim. O terminie Laureaci 

powiadomieni zostaną telefonicznie. 

7.5 Na podstawie listy zwycięskich zgłoszeń Komisja przyzna nagrody, o których mowa w 7.1. 

z zastrzeżeniem iż osoba znajdująca się na: 

- miejscu 1 otrzyma nagrodę wskazaną w pkt 7.1 lit a 

- miejscu 2 otrzyma nagrodę wskazaną w pkt 7.1 lit b 

- miejscu 3 otrzyma nagrodę wskazaną w pkt 7.1 lit c 

7.6 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 1a lub 

niezawierające Zgód wskazanych w Załączniku nr 1b nie będą brane pod uwagę.  

VIII. Sposób i termin ogłaszania wyników.  

8.1. Wyniki Konkursu będą opublikowane na Stronie Konkursu i będą dostępne najpóźniej w 

ciągu 7 dni od terminu złożenia prac. 

8.2. Laureat, którego Zgłoszenie Konkursowe spełnia warunki Regulaminu, zostanie 

poinformowany przez Organizatora telefonicznie o terminie i 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.  



 

9.2. Rodzice /Opiekunowie Uczestnika oraz pełnoletni Uczestnicy Konkursu w celu udziału 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 

przez Organizatora oraz opublikowania wyników Konkursu (imię, pierwsza litera nazwiska, 

miasto, klasa, rodzaj przyznanej nagrody) na Stronie internetowej Konkursu: https://diag.pl. 

Potwierdzą zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i zaakceptują jego postanowienia.  

9.3 Każdy rodzic/opiekun Uczestnika oraz pełnoletni Uczestnik 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 mogą być przetwarzane do zakończeniea 

Programu profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim, czyli 15.12.2018. Dane osobowe 

uczestników Konkursu nie będą udostępniane innym odbiorcom danych niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa.  

X. Prawa autorskie.  

10.1 Przystępując do Konkursu Rodzice/Opiekunowie niepełnoletniego Uczestnika Konkursu 

lub pełnoletni Uczestnik Konkursu 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 Rodzice/Opiekunowie niepełnoletniego Uczestnika Konkursu 

lub pełnoletni Uczestnik Konkursu 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 Rodzice/Opiekunowie niepełnoletniego Uczestnika Konkursu lub pełnoletni Uczestnik 

Konkursu ponoszą 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 Pełnoletni Laureaci lub niepełnoletni 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 

reemitowanie, 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  

10.5. Pełnoletni Laureaci lub niepełnoletni Laureaci oraz ich Rodzice/Opiekunowie 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 

udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego 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.  

10.6 W terminie do 12.11.2018 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. 

 

 Zapraszamy do udziału w konkursie !!!   

   


