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REGULAMIN KONKURSU 

Bezpieczne wakacje z CM MEDICA 
 

§1 

Organizator i czas trwania konkursu 

 

1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą „Bezpieczne wakacje z CM Medica – konkurs plastyczny dla 
dzieci” (dalej zwany „KONKURSEM”). 

2. Organizatorem KONKURSU jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy            
ul. Chemików 7, 09-411 (NIP 774-22-81-558, REGON 610381010 (zwana dalej 
„ORGANIZATOREM”). 

3. KONKURS trwa od: 10 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r. 
 

§2 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. KONKURS jest skierowany do: dzieci w wieku do lat 7 mieszkających w Płocku i powiecie 

płockim (zwanych dalej „UCZESTNIKAMI”). 
2. Uczestnictwo w KONKURSIE jest bezpłatne i dobrowolne. 
3. Z udziału w KONKURSIE wyłączone są dzieci pracowników ORGANIZATORA. 
 

§3 

Cele konkursu 

 

1. Kształtowanie właściwych zachowań i postaw u dzieci. 
2. Nauka zasad bezpieczeństwa przez zabawę i konkursową rywalizację. 
3. Propagowanie wśród dzieci różnych technik plastycznych. 
 

§4 

Zasady prowadzenia konkursu 

 

1. Warunkiem udziału w KONKURSIE jest nadesłanie własnoręcznie wykonanej, nigdzie wcześniej 
niepublikowanej pracy plastycznej oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, którego wzór 
jest dostępny na stronie internetowej ORGANIZATORA www.cmmedica.pl. 

2. Prace wraz z załączonym wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać lub składać 
osobiście na adres: 
 

PR-image 

Ul. Celebry Papieskiej 1 

09-400 Płock 

Z dopiskiem „KONKURS – BEZPIECZNE WAKACJE Z CM MEDICA”. 

 
3. I Etap: Termin składania prac upływa 31 sierpnia 2015 r. Decyduje data stempla pocztowego. 
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II Etap: od 1 września do 9 września 2015 nadesłane prace zostaną opublikowane na portalu 
społecznościowym  facebook ORGANIZATORA i PetroNews.  

4. UCZESTNIK, którego praca uzyska najwięcej „polubień”, w okresie od 1 września do 9 września 
2015 r. na portalu społecznościowym ORGANIZATORA – facebook i PetroNews, wygrywa fotelik 

samochodowy marki Maxi-Cosi Rodi AP. 

5. Liczba polubień będzie sumowana z dwóch profili fb Organizatora i PetroNews. 
6. Praca zgłoszona w KONKURSIE musi być wykonana własnoręcznie przez UCZESTNIKA. 
7. Na rewersie wykonanej pracy należy umieścić: imię, nazwisko, adres i wiek autora pracy. 
8. Jeden UCZESTNIK może złożyć jedną pracę w KONKURSIE. 
9. Format arkusza jest określony i nie może być mniejszy niż A4 i nie większy niż A3. 
10. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. 
11. Prace powinny być nadsyłane bez oprawy. 
12. Tematyka prac: dotyczy zasad bezpiecznego zachowania dzieci podczas wakacji. 

13. Na przygotowanej pracy musi znajdować się: logo CM Medica , bądź inny element 
związany z placówką ORGANIZATORA. 

14. Nadesłane prace będą publikowane na portalu społecznościowym facebook - ORGANIZATORA       
i PetroNews. Przy czym ORGANIZATOR zastrzega, iż w sytuacji gdy zgłoszona praca nie spełnia 
wymogów regulaminowych, praca nie zostanie zamieszczona na ww. portalach 
społecznościowych. 

15. Przystąpienie do KONKURSU jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację pracy na 
portalach wskazanych w pkt. 13. 

16. ZWYCIĘZCAMI KONKURSU BĘDĄ: 
a. UCZESTNIK, którego praca zostanie wybrana przez jury powołane przez ORGANIZATORA 
b. UCZESTNIK, którego praca uzyska najwięcej „polubień” na portalu społecznościowym 

ORGANIZATORA – facebook i PetroNews. 
 

§5 

Jury 

 

1. Prace zgłoszone do KONKURSU będą oceniane przez JURY powołane przez ORGANIZATORA. 
2. Zadaniem JURY KONKURSU jest ocena nadesłanych prac i wyłonienie LAUREATA KONKURSU. 
3. JURY wybierze i nagrodzi 1 pracę. 
4. Decyzja JURY o wyłonieniu LAUREATA KONKURSU zapada większością głosów. 
5. Decyzja JURY KONKURSU wyłaniająca LAUREATA KONKURSU jest ostateczna i nie przysługuje od 

niej odwołanie. 
 

§6 

Nagrody 

 

1. LAUREACI KONKURSU otrzymają nagrody rzeczowe w postaci: fotelika samochodowego 

marki Maxi-CosiRodi AP: 

a. 1 fotelik - dla UCZESTNIKA, którego praca zostanie wybrana przez jury powołane przez 
ORGANIZATORA 

b. 1 fotelik - dla UCZESTNIKA, którego praca uzyska najwięcej „polubień” na portalu 
społecznościowym ORGANIZATORA – facebook i PetroNews. 
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2. W przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku w związku z otrzymaniem nagród rzeczowych 
ORGANIZATOR jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego i zobowiązany jest do 
wypełnienia wszystkich, wynikających z tego tytułu zobowiązań podatkowych, wobec właściwego 
dla siebie urzędu skarbowego. W tym celu ORGANIZATOR dodatkowo ufunduje zwycięzcom 
nagród w KONKURSIE nagrodę pieniężną, w wysokości odpowiadającej wartości podatku 
dochodowego należnego z tytułu otrzymania nagrody, zgodnie z postanowieniami ust 3. 

3. ORGANIZATOR, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176         
z 2000r. ze zm.) przed wydaniem nagrody rzeczowej obliczy, pobierze i odprowadzi do 
właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody. 

4. LAUREATOM KONKURSU nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości pieniężnej 
uzyskanych nagród. 

5. Warunkiem wręczenia nagród jest podpisanie protokołu odbioru nagrody. Protokół podpisuje 
przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny UCZESTNIKA KONKURSU oraz oświadczenia           
o udzieleniu zgody na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych. 

 
§7 

Ogłoszenie wyników 

 

1. Wyniki KONKURSU zostaną zamieszczone na stronie internetowej ORGANIZATORA KONKURSU 
www.cmmedica.pl w terminie do 15 września 2015 r. LAUREACI KONKURSU zostaną również 
powiadomieni o wygranej i terminie uroczystego rozdania nagród telefonicznie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Uroczystość wręczenia nagród zostanie zorganizowana w terminie do 30 września 2015 r. 
LAUREACI KONKURSU zostaną powiadomieni o terminie uroczystości nie później niż na 3 dni 
robocze przed uroczystością. 

3. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia KONKURSU 
z uwagi na liczbę nadesłanych prac, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników publikując 
stosowną informację na stronie internetowej ORGANIZATORA. 
 

§8 

Postanowienia końcowe 

 

1. ORGANIZATOROWI przysługuje prawo unieważnienia KONKURSU bez podania przyczyny. 
2. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany warunków lub przedłużenia 

KONKURSU w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 
3. Przystąpienie do KONKURSU jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 
4. W związku z organizacją KONKURSU (lista uczestników, ogłoszenie wyników, w tym publikacja 

na stronie internetowej www.cmmedica.pl) zgodę na zbieranie, przetwarzanie                         
i wykorzystywanie danych osobowych dziecka zobowiązany jest wyrazić rodzic lub opiekun 
prawny dziecka zgłaszający UCZESTNIKA KONKURSU, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe UCZESTNIKÓW 
KONKURSU będą wykorzystywane tylko i wyłącznie dla potrzeb KONKURSU. 

5. W związku z przystąpieniem do KONKURSU rodzic lub opiekun prawny dziecka zgłaszający 
UCZESTNIKA KONKURSU wyraża zgodę na podanie danych osobowych (imię i nazwisko, wiek 
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dziecka) na stronie internetowej www.cmmedica.pl oraz na portalach społecznościowych, na 
których ORGANIZATOR zamieszać będzie prace. 

6. Wszystkie koszty związane z udziałem w KONKURSIE, w szczególności takie jak: koszty 
materiałów plastycznych, koszty dojazdów pokrywa UCZESTNIK KONKURSU. 

7. Prace nie są zwracane, przechodzą na własność ORGANIZATORA KONKURSU i mogą być 
przez niego wykorzystywane na wszelkich polach eksploatacji, w tym druku, zapisu 
magnetycznego, dystrybucji techniką cyfrową, najem, wypożyczenie, powielanie, publiczne 
odtwarzanie itp. 

8. UCZESTNIKOM KONKURSU nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu korzystania przez 
ORGANIZATORA z przekazanych prac. 

9. UCZESTNICY KONKURSU ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób 
trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego. 

10. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione, utracone lub 
uszkodzone z przyczyn leżących po stronie operatorów pocztowych. 

11. Regulamin KONKURSU jest dostępny na stronie internetowej www.cmmedica.pl. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

 

 
 
Ja, niżej podpisany, …………………………………………………….………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) 
 

będąc prawnym opiekunem, zgłaszam udział …………………………………………………………………. 
                                                                       (imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka) 
 
w konkursie organizowanym przez Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. pod nazwą „Bezpieczne 
wakacje z CM Medica – konkurs plastyczny dla dzieci”. 
 
Zgłaszając udział w KOKURSIE, akceptuję Regulamin konkursu i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania. Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych         
w niniejszym formularzu na potrzeby konkursu oraz na podanie danych osobowych dziecka (imię         
i nazwisko, wiek dziecka) na stronie internetowej www.cmmedica.pl oraz na portalach 
społecznościowych facebook CM Medica i PetroNews, na których CM Medica zamieszać będzie 
przesłane prace. 
Jednocześnie oświadczam, iż zgłaszając udział w KOKURSIE  wyrażam zgodę na nieodpłatne 
przeniesienie autorskich praw majątkowych na CM Medica. 
 
 
 
 
 
 
………………………………..      ………………………………………. 
Miejscowość i data       Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 
 
Dane do kontaktu: 
Numer telefonu: 
Adres e-mail: 


