REGULAMIN
KONKURSU POD NAZWĄ
„Wymyśl hasło kampanii społecznej PTChN-u”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Wymyśl hasło kampanii społecznej PTChN-u”.
2. Regulamin określa w szczególności: warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady korzystania przez
Organizatora z informacji i materiałów uzyskanych w związku z Konkursem, czas trwania Konkursu,
zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób
składania reklamacji związanych z Konkursem.
3. Organizatorem Konkursu jest ICP Group SA, ul. Al. Wilanowska 303, 02-665 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000398701, tel. (22) 627-2660. Czynności związane z obsługa techniczną Konkursu prowadzi Organizator, działający na
Zlecenie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej – stowarzyszenia z siedzibą przy ul. Indiry
Ghandi 14, 02-776 Warszawa.

II. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub
mnogiej, w której są użyte:
Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.), tj identyfikujące Uczestnika: imię i nazwisko,
adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail. Dane te przetwarzane będą przez
Zleceniodawcę wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie tj. do organizacji konkursu „Wymyśl
hasło kampanii edukacyjnej PTChN-u”.
Formularz – dokument zawierający dane osobowe umożliwiające identyfikację Uczestnika konkursu,
zawierający również Oświadczenie Uczestnika.
Komisja Konkursowa (Jury) – komisja składająca się z 1 (jednego) przedstawiciela zleceniodawcy i 2
(dwóch) przedstawicieli po stronie organizatora, czuwających nad prawidłowym przebiegiem Konkursu
oraz dokonujących wyboru laureatów Nagród.
Konkurs – niniejszy konkurs pod nazwą „Wymyśl hasło kampanii społecznej PTChN-u”, ogłoszony przez
Organizatora, w którym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie spośród Uczestników zostaną
wskazani Laureaci.
Laureat/Laureatka – osoba, której Zgłoszenie wskazane zostało przez Jury, nagrodzona.
Nagroda – nagroda rzeczowa w postaci skuteru Vespa Primavera 50 o wartości 13 000 zł brutto
(słownie: trzynaście tysięcy złotych) oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 1 445 zł (słownie:
jeden tysiąc czterysta czterdzieści pięć złotych), którą Uczestnik może wygrać poprzez Zgłoszenie
wzięcia udziału w konkursie na zasadach określonych w Regulaminie. Łączna wartość nagrody na
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potrzeby wyliczenia podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt.2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991
roku o Podatku dochodowym od osób fizycznych określa się na kwotę 14445 złotych brutto (słownie:
czternaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych).
Organizator - ICP Group SA, ul. Al. Wilanowska 303, 02-665 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000398701, tel. (22) 627-26-60.
Oświadczenie Uczestnika – część Formularza, zawierającego dobrowolne oświadczenie Uczestnika o:
- zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, data
urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, oraz
Oświadczenie Laureata Konkursu, na podstawie którego zobowiązuje się on do: przeniesienia na
Organizatora majątkowych praw autorskich do Zadania Konkursowego, praw zależnych, jak i nie
wykonywania autorskich praw osobistych do Zadania Konkursowego, na zasadach i w zakresie
określonym w oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu, za wynagrodzeniem
w postaci Nagrody. Oświadczenie powinno być podpisane i doręczone Organizatorowi przed
wydaniem Nagrody. Jego prawidłowe uzupełnienie warunkuje wydanie Nagrody. Oświadczenie w
szczególności określa pola eksploatacji Zadania Konkursowego, jak i swobodę modyfikacji jego treści
przez Organizatora, w tym poprzez tłumaczenie Zadania Konkursowego na języki obce.
Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.
Uczestnik – osoba fizyczna, która wzięła udział w Konkursie poprzez prawidłowe wykonanie czynności
określonych w Regulaminie.
Zadanie konkursowe –polega na wysłaniu z własnego adresu e-mail propozycji hasła dla ogólnopolskiej
kampanii społecznej na temat profilaktyki i leczenia chorób naczyń dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Naczyniowej oraz wypełnieniu i wysłaniu formularza.
Zgłoszenie do Konkursu – wykonanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego - na zasadach
określonych w Regulaminie.
Zleceniodawca – Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej (PTChN), na zlecenie którego zostanie
przeprowadzony konkurs.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, za wyjątkiem
pracowników Zleceniodawcy, Organizatora, a także członków ich rodzin. Przez członków rodziny
rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające
w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona
na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w
szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
a.

Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terenie Polski, ogłoszony podczas IX Międzynarodowej
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej organizowanej
w dniach 22-24.06.2017, na profilu FB PTChN. Warunki Konkursu dodatkowo rozpowszechniane
będą na stronie www.ptchn.com.pl, www.ptchn2017.pl, na ulotkach i w mediach
społecznościowych i nesletterach

b. Konkurs rozpocznie się w dniu 22.06.2017 r. i potrwa do 30.09.2017 r.
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IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Aby zgłosić się do Konkursu należy w terminie od dnia 22.06.2017 r. do dnia 30.09.2017 r.
przesłać propozycję hasła dla ogólnopolskiej kampanii społecznej na temat profilaktyki i leczenia
chorób naczyń dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej za pośrednictwem wypełnionego
formularza zgłoszeniowego zwanym dalej „Formularzem”, który jest dostępny na stronie
www.ptchn.com.pl, www.ptchn2017.pl.
2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, jak i jego ewentualnymi zmianami,
które mogą być wprowadzone w trakcie trwania Konkursu, w trybie przewidzianym w Regulaminie
(patrz: pkt XI ust. 2 Regulaminu). Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o
których mowa w ust. 1 powyżej oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie na zasadach
określonych w Regulaminie, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
przez Zleceniodawcę w zakresie określonym w Regulaminie oraz wiąże się z przekazaniem
Organizatorowi przez Uczestnika będącego autorem Zadania Konkursowego wypełnionego
Formularza zawierającego następujące dane:
a) Dane osobowe uczestnika tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia,
numer telefonu, adres e-mail,
b) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie i
rozpowszechnianie wizerunku,
c) Podpis uczestnika Konkursu.
3. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń. Aby przesłać kolejne Zgłoszenie należy spełnić
wymagania, o których mowa w ust. 1 powyżej.
4. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem do Konkursu.
5. Organizator nie ma wpływu na indywidualne ustawienia elektronicznych skrzynek pocztowych i
sposób ich konfiguracji przez Uczestnika, oraz ustawienia występujące na serwisach obsługujących
elektroniczne skrzynki pocztowe, mogące mieć wpływ na wysyłanie lub otrzymywanie wiadomości
e-mail.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania
Konkursowego, w szczególności przyczyną wykluczenia Zadania Konkursowego z Konkursu może
być:
a) zawarcie w Zadaniu Konkursowym treści, które mogą naruszać ogólnie przyjęte normy
moralności, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, wulgarne,
obraźliwe, zawierać treści sprzeczne z prawem;
b) zawarcie w Zadaniu Konkursowym treści naruszających prawa osób trzecich, w tym w
szczególności wizerunek, dobra osobiste lub prawa autorskie.
7. Organizator zastrzega sobie w czasie trwania Konkursu możliwość weryfikacji Zgłoszeń
dokonanych z tego samego adresu e-mail, a także w przypadku podjęcia podejrzenia o przesyłaniu
Zgłoszeń niezgodnych z postanowieniami Regulaminu.
8. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu.
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V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie przez Zleceniodawcę jego Danych Osobowych w celu przeprowadzenia
Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie, wyłonienia laureatów Nagród i
opublikowania informacji na stronie www.ptchn.com.pl, www.ptchn2017.pl i na profilu FB
PTChN.
b) opublikowanie swojego imienia i nazwiska, jako laureata Nagrody na stronie internetowej
www.ptchn.com.pl, www.ptchn2017.pl i na profilu FB PTChN w okresie nie dłuższym niż 6
(sześć) miesięcy od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
2. Administratorem bazy danych zawierającej Dane Osobowe Uczestników, w rozumieniu Ustawy o
Ochronie Danych Osobowych, jest Zleceniodawca, Organizator – Procesorem.
3. Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez
Zleceniodawcę swoich Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak
żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Organizator uwzględniając takie
żądanie wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Konkursie, niezależnie od etapu Konkursu, na
którym żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po wskazaniu laureatów Nagród.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich nie podanie lub podanie
choćby częściowo nieprawidłowych uniemożliwia udział w Konkursie.
6. Dane Osobowe Uczestników będą przetwarzane i wykorzystywane przez Zleceniodawcę wyłącznie
dla celów wskazanych w Regulaminie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych.

VI. PRZEBIEG KONKURSU
1. Każdy z Uczestników, który spełni warunki określone w Regulaminie, weźmie udział w Konkursie.
2. Z tytułu udziału w Konkursie, po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Uczestnicy
mają szansę uzyskać Nagrodę na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Udział oraz złożenie oświadczenia w Konkursie jest dobrowolny.
4. Spośród zgłoszeń zostanie wyłoniony 1 laureat, któremu zostanie przyznana nagroda.

VII. PRZEBIEG KONKURSU I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, która składa się z 3
osób:
Aleksandra Tyczyńska – ICP Group SA
Agata Wachowska – ICP Group SA
Katarzyna Cioch – Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej
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2. Do 16.10.2017 r. Komisja Konkursowa na podstawie subiektywnej oceny, według własnego
uznania wyłoni spośród wszystkich zgłoszeń Zwycięzcę. Komisja konkursowa będzie podejmować
decyzje większością głosów.
3. Komisja zastrzega sobie prawo do niewykorzystania hasła wyłonionego w Konkursie.
4. Informacja o wyłonieniu Zwycięzcy konkursu będzie dostępna na stronach www.ptchn.com.pl,
www.ptchn2017.pl oraz na profilu FB PTChN najpóźniej do dnia 31.10.2017.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznanej mu Nagrodzie drogą telefoniczną lub
emaliową najpóźniej do 31.10.2017 r.
6. Wyniki Konkursu są ostateczne.

VIII. NAGRODA
1. Nagroda w Konkursie zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego
tj. zgodnie Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. z
2016r., poz. 2032 ze zm.).
2. Od nagrody na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego Zleceniodawca odprowadzi należny podatek
dochodowy – w wysokości 1445 zł brutto, który zostanie potrącony z nagrody.
3. Laureat nagrody może odmówić odbioru przyznanej mu nagrody.

X. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Organizator dopuszcza wnoszenie przez uczestników Konkursu reklamacji, co do jego niezgodnego
z Regulaminem przeprowadzenia w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie
pisemnej (listem poleconym) na adres: ICP Group SA., ul. Al. Wilanowska 303, 02-665 Warszawa, z
dopiskiem na kopercie „Reklamacja – Konkurs „Wymyśl hasło kampanii edukacyjnej PTChN-u”.
Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres
korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez
Organizatora. Ponadto osoba składająca reklamację zobowiązana jest przytoczyć wszystkie
okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie oraz doręczyć wszelkie niezbędne
dokumenty.
3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 (czternaście) dni liczonych od dnia jej doręczenia
Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem
poleconym, najpóźniej w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia
reklamacji.
4. Komisja reklamacyjna jest zobowiązana do wysłanie na adres osoby reklamującej decyzji
dotyczącej wyniku reklamacji.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.ptchn.com.pl,
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www.ptchn2017.pl oraz na profilu FB PTChN. Pytania dotyczące Konkursu należy kierować na
adres: ptchn2017@icpgroup.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie
trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Organizator zamieści informację o każdej zmianie Regulaminu na stronach internetowych, o
których mowa w ust. 1 powyżej co najmniej na 7 (siedem) dni kalendarzowych przed
wprowadzeniem zmian. Zmieniony Regulamin będzie dostępny od momentu zmiany w miejscach
wymienionych w ust. 1 powyżej.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami
Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa. Tylko postanowienia Regulaminu określają
zasady prowadzenia Konkursu.
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