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REGULAMIN KONKURSU 
pod nazwą 

„Wakacyjny konkurs dla Krwiodawców” 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Wakacyjny konkurs dla Krwiodawców” jest Regionalne 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Lublinie, ul. I Armii Wojska Polskiego 8, zwane dalej „Organizatorem”. 

 
2. Celem Konkursu jest: 

a) zwiększenie liczby dawców krwi w miesiącach wakacyjnych, 
b) zwiększenie ilości donacji krwi pełnej i osocza w miesiącach wakacyjnych, 
c) pozyskanie wielokrotnych dawców krwi, 
d) promocja honorowego krwiodawstwa. 
 

3. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem województwo lubelskie. 
 
 
 

II. Okres trwania konkursu 
 

1. Konkurs trwać będzie od 1 czerwca do 30 września 2015 r. 
 
2. Konkurs zostanie nagłośniony poprzez kanały informacyjne, tj. radio, telewizja, prasa, media 

lokalne.  
 
3. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona w siedzibie Organizatora w Lublinie przy  

ul. I Armii Wojska Polskiego 8, w jego Terenowych Oddziałach, podczas terenowych akcji 
pobierania krwi, na stronie internetowej www.rckik.lublin.pl oraz na Fanpage w serwisie 
Facebook. 

 
 

III. Warunki udziału w konkursie 
 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dwukrotne oddanie krwi lub jej składników przez dawcę 

zwanego dalej „Uczestnikiem” w okresie trwania Konkursu. 
 
2. Krew lub jej składniki mogą być oddane w siedzibie Organizatora w Lublinie przy ul. I Armii 

Wojska Polskiego 8, w jego Terenowych Oddziałach oraz na akcjach terenowych pobierania krwi 
organizowanych przez Organizatora. 

 
3. Uczestnik, który bierze udział w Konkursie otrzyma podczas rejestracji do oddania krwi kupon 

konkursowy. Otrzymany kupon przechowuje w celu potwierdzenia przez pielęgniarkę pobierającą 
krew, pierwszej i drugiej donacji krwi lub jej składników. 

 
4. W okresie trwania konkursu Uczestnik moŜe otrzymać tylko jeden kupon konkursowy 
 
5. Na kuponie konkursowym Uczestnik wpisuje ułoŜone przez siebie hasło promujące honorowe 

krwiodawstwo i wrzuca kupon do znajdującej się urny w miejscu poboru krwi. 
 
6. Uczestnikami Konkursu stają się dawcy, którzy prawidłowo wypełnili, podpisali i wrzucili do 

urny kupon konkursowy z hasłem promującym honorowe krwiodawstwo, po drugim oddaniu krwi 
lub jej składników. 
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7. KaŜdy Uczestnik Konkursu moŜe zamieścić na kuponie konkursowym maksymalnie jedną 
propozycję hasła. W przypadku zamieszczenia więcej niŜ jednej propozycji, Komisja Konkursowa 
bierze pod uwagę przy ocenie tylko pierwsze spośród haseł.  

 
8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć Pracownicy Organizatora Konkursu. 
 
 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród 
 
1. Do rozstrzygnięcia Konkursu zostaną powołane przez Organizatora Komisje w siedzibie 

Organizatora i w kaŜdym z jego Oddziałów Terenowych. KaŜda Komisja składać się będzie  
z trzech osób: dwóch pracowników RCKiK w Lublinie i jednego Krwiodawcy oddającego krew  
w danym Oddziale Terenowym/siedzibie Organizatora oraz nie biorącego udziału w Konkursie. 

 
2. W Konkursie przyznane zostaną 52 nagrody w postaci tabletów o wartości ok. 500 zł brutto. 
 
3. Organizator pobierze od osoby nagrodzonej 10% zryczałtowany podatek od nagród w konkursach, 

o którym mowa w art. 30 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 
26.07.1991 r., który zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego Urzędu 
Skarbowego. 

 
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 6 listopada 2015 r. 
 
5. Komisje dokonają oceny haseł konkursowych zamieszczonych na kuponach i kaŜda z Komisji 

wybierze najlepsze hasła, za które zostaną przyznane nagrody w ilości określonej w pkt 7. 
 
6. Zastrzega się na rzecz Komisji Konkursowej prawo do niewyłaniania osoby nagrodzonej albo 

wyłonienia mniejszej ilości osób nagrodzonych, w przypadku niskiego poziomu kreatywności 
haseł zgłoszonych do Konkursu. 

 
7. Nagrody zostaną przyznane za najlepiej ocenione 52 hasła konkursowe, zgodnie z poniŜszym 

wykazem: 
 

Miejsce oddania krwi lub składników krwi 
Liczba haseł, 

za które zostaną 
przyznane nagrody 

RCKiK w Lublinie, ul. I Armii W.P. 8 14 
OT Lublin, Al. Kraśnicka 100  2 
OT Kraśnik, Al. Niepodległości 25 2 
OT Lubartów, ul. Cicha 14 2 
OT Puławy, ul. Bema 1 5 
OT Biała Podlaska, ul. Terebelska 57/65 4 
OT Chełm, ul. Szpitalna 53 6 
OT Włodawa, Al. Piłsudskiego 66 3 
OT Zamość, Al. Jana Pawła II 10 7 
OT Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 82 3 
OT Łuków, ul. Rogalińskiego 3 3 

Razem 52 
 
8. W przypadku, gdy do Konkursu zostaną zgłoszone identyczne hasła w ramach obszaru działania 

jednej Komisji Konkursowej, bierze ona pod uwagę hasło Uczestnika, który wcześniej oddał  
w okresie trwania konkursu po raz drugi krew lub jej składniki. 

 
9. Komisje Konkursowe sporządzą protokoły, które zawierać będą: skład Komisji, najlepiej ocenione 

hasła, nazwisko i imię, PESEL, dokładny adres zamieszkania Uczestnika. Protokoły zostaną 
podpisane przez wszystkich członków Komisji i będą przechowywane w siedzibie Organizatora 
przez okres trzech lat. 
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10. Wybrane przez Komisje najlepsze hasła konkursowe będą wykorzystywane przez Organizatora  
w materiałach promocyjnych w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa. 

 
11. Po rozstrzygnięciu Konkursu osoby nagrodzone otrzymają nagrody oznaczone logo Organizatora 

z dopiskiem „NAGRODA DLA KRWIODAWCY” (naklejka lub nadruk). 
 
12. Informacja o hasłach, które zwycięŜyły w Konkursie będzie dostępna w siedzibie Organizatora, 

jego Oddziałach Terenowych oraz na stronie internetowej. Osoby nagrodzone zostaną 
powiadomione o przyznaniu nagród listownie, w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia 
Konkursu. 

 
13. Osoba nagrodzona traci prawo do nagrody, gdy nie odbierze jej do 31 grudnia 2015 r.  

 
14. Wylosowane nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. Osoby nagrodzone nie 

mogą  przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 
 
 

V. Odbiór nagrody 
 
1. Ustala się termin odbioru nagród na dzień 4 grudnia 2015 r. w siedzibie Organizatora w Lublinie 

przy ul. I Armii Wojska Polskiego 8 oraz w Oddziałach Terenowych RCKiK. 
 
2. Osoby nagrodzone odbierają nagrody osobiście. Termin i miejsce odbioru nagród będą 

przedstawione w powiadomieniu, o którym mowa w rozdz. IV pkt 12 Regulaminu. 
 
3. Przy odbiorze nagród zostaną przekazane zwycięzcom wszystkie dokumenty związane z zakupem 

nagród, które są niezbędne do korzystania z uprawnień gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi. 
 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nagród. Wszelkie roszczenia 

z tytułu gwarancji, czy rękojmi naleŜy kierować do producenta lub autoryzowanych 
dystrybutorów, sprzedawców. 

 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, ubytki, straty osobiste włączając 

wypadki śmiertelne oraz straty majątkowe wynikające w całości lub częściowo z akceptacji  
i posiadania, uŜycia lub niewłaściwego uŜycia nagród. 

 
 

VI. Prawa autorskie i dane osobowe 
 

1. W Konkursie mogą brać udział jedynie propozycje haseł będące wynikiem indywidualnej pracy 
twórczej Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.  

 
2. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła do Konkursu Uczestnik konkursu wyraŜa zgodę na 

korzystanie z tego hasła 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 hasłem 
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 kaŜdorazowego podawania danych osoby nagrodzonej. Na warunki te 
Uczestnik konkursu wyraŜa zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu. 

4. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać hasło promocyjne kaŜdą 
techniką - w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do hasła, w tym  
w szczególności uŜyczać lub oddawać je w najem, a takŜe rozpowszechniać hasło w kaŜdy inny 
sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby kaŜdy mógł mieć do niego dostęp  
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator będzie uprawniony do dalszego 
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rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi W związku z przeniesieniem 
autorskich praw majątkowych do zwycięskiego hasła autorowi tego hasła - osobie nagrodzonej, 
poza uprawnieniem do uzyskania nagrody konkursowej, nie przysługują Ŝadne inne roszczenia do 
Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.  

 
 

VII. Ochrona danych osobowych 
 
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyraŜenie zgody przez Uczestnika na umieszczenie jego 
danych osobowych ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu w bazie danych Organizatora 
oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (jedn. tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze 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. 
 
 

VIII. Postanowienia końcowe 
 
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie. Przed przystąpieniem do Konkursu 

Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne  
z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem i jego akceptacją. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (jedn. tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


