Regulamin Konkursu “Dlaczego postanowiłem/am zostać lekarzem rodzinnym?”
§ 1.
[Postanowienia ogólne]
Regulamin określa zasady Konkursu organizowanego przez Organizatora, skierowanego do
Uczestników, w szczególności zasady przystąpienia do Konkursu, treść zadania Konkursowego,
przewidywane nagrody oraz zasady rozstrzygania Konkursu.
§ 2.
[Definicje]
1.
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1)
Konkurs – konkurs organizowany przez Organizatora na rzecz Uczestników, którego
zasady określa wyłącznie Regulamin;
2)
Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu;
3)
Organizator - ZiZ Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.
Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000372884, będącą płatnikiem VAT o numerze NIP: 675-144-18-83, kapitał
zakładowy w wysokości 9 000 zł;
4)
Uczestnik – lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej lub do 5 lat po skończeniu
ww. specjalizacji, będący członkiem Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z
opłaconą składką członkowską za rok 2017 włącznie, który przystąpił do udziału w Konkursie.
2.
Wszystkie terminy zdefiniowane w Regulaminie, pisane z wielkiej litery maja takie samo
znaczenie w całym Regulaminie.
§ 3.
[Przystąpienie do Konkursu]
1.
Uczestnik przystępuje do udziału w Konkursie poprzez podpisanie formularza
przystąpienia do Konkursu (stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz przesłanie go
Organizatorowi w formie pisemnej na adres: ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków lub
elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) na adres e-mail: biuro@zizce.edu.pl. Regulamin
stanowi załącznik do formularza przystąpienia do Konkursu.
2.
Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i
akceptuje jego treść, a także, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Konkursie oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

§ 4.
[Zadanie Konkursowe]
1.
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy w postaci: grafiki, zdjęcia, rysunku,
filmiku video, wiersza, opowiadania lub piosenki, która stanowić będzie odpowiedź na
pytanie: „Dlaczego postanowiłem/am zostać lekarzem rodzinnym?”.
2.
Uczestnik może przesłać wyłącznie jedną pracę konkursową.
3.
Do udziału w Konkursie można zgłosić wyłącznie prace stworzone na potrzeby Konkursu,

dotąd nigdzie nie publikowane, ani nie zgłaszane do udziału w jakichkolwiek innych
konkursach.
4.
Do każdej przesłanej pracy powinny być dołączone dane autora, zawarte w Załączniku nr 1
do Regulaminu.
5.
Pracę konkursową należy nadesłać do dnia 14 maja 2017 roku na adres:
biuro@zizce.edu.pl
6.
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo
do ich publikowania, w szczególności w sieci Internet.
§ 5.
[Nagroda]
1.
Zwycięzcami Konkursu zostanie pięciu Uczestników (I – V miejsce), których prace
Organizator oceni jako najlepsze, tj., według następujących kryteriów:
- zgodność pracy z tematem Konkursu,
- oryginalność pracy,
- wartość artystyczną i walory estetyczne pracy.
2.
Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora nagrodę w postaci:
a.
zwycięzcy Konkursu, którzy zajęli I i II miejsce, otrzymają bilet wstępu na 22 WONCA
Europe Conference w Pradze, która odbędzie się w dniach 28 czerwca – 1 lipca 2017 roku,
o wartości 330 euro przeliczonej na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego
wydanie nagrody zwycięzcy (kwota zostanie zaokrąglona do pełnych złotych) a także
nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości tego biletu,
b.
zwycięzcy Konkursu, którzy zajęli III-V miejsce, otrzymają książki pt. „Badania
laboratoryjne w POZ” autorstwa Tomasza Sobalskiego o wartości 59 zł brutto.
3.
Uczestnicy, którzy otrzymają nagrodę nie mają prawa do żądania wypłaty równowartości
nagrody w pieniądzu ani żądania innego świadczenia w zamian, jak również żądania
zmiany zasad realizacji nagrody (m.in. zmiany miejsca lub terminu szkolenia).
4.
Ze względu na konieczność rozliczenia przez Organizatora podatku dochodowego od
nagrody, wydanie nagrody nastąpi dopiero po podpisaniu przez zwycięzcę protokołu
odbioru nagrody
5.
Organizator działając jako płatnik rozliczy podatek dochodowy Uczestnika w zakresie
nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Organizator potrąci z
nagród zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10 % wartości
nagrody oraz odprowadzi go do właściwego urzędu skarbowego.
§ 6.
[Rozstrzygnięcie Konkursu]
1.
Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 18 maja 2017 roku.
2.
Organizator ogłosi wyniki Konkursu poprzez przesłanie Uczestnikom informacji o zajętych
przez nich miejscach w formie wiadomości e-mail skierowanych indywidualnie do Uczestników.

1.

§ 7.
[Postanowienia końcowe]
Regulamin wchodzi w życie w dniu 28 maja 2017 r.

2.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające lub utrudniające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i zrealizowanie nagrody, których nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec lub których nie był w stanie przezwyciężyć.
3.
Kongres 22 WONCA Europe Conference w Pradze, na który bilet wstępu stanowi nagrodę
w Konkursie, będzie organizowany przez osobę trzecią względem Organizatora. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania tego podmiotu.
4.
W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa
polskiego.
5. Administratorem danych osobowych jest ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372884. NIP
6751441883, REGON 121417864, kapitał zakładowy 9.000,00 złotych (Administrator).
6.
Przekazanie danych osobowych w celu promocji towarów lub usług Organizatora lub
podmiotów z nim współpracujących, których działalność związana jest z branżą medyczną lub
farmaceutyczną, również po okresie świadczenia usług związanych z uczestnictwem w ww.
konkursem ma charakter dobrowolny. Przekazanie danych na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu również ma charakter dobrowolny, jednakże uniemożliwia udział Uczestnika w
Konkursie.
7.
Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa) oraz w pozostałym zakresie po
uprzedniej dobrowolne i swobodnie wyrażonej zgodzie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana.
8.
Przetwarzanie danych osobowych następuje w zakresie dozwolonym przepisami prawa
powszechnie obowiązującego.
9.
Administrator zbiera i przetwarza dobrowolnie podane dane osobowe w celu
przeprowadzenia Konkursu oraz w celach promocji towarów lub usług Administratora lub
podmiotów z nim współpracujących również po okresie świadczenia usług, pod warunkiem
udzielenia zgody.
10.
Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje w każdym czasie:
a)
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
b)
prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy.
11.
W celu realizacji uprawnień powyżej określonych osoba, której dane dotyczą może
podejmować kontakt z Organizatorem w drodze korespondencji kierowanej na adres podany w
Regulaminie powyżej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu “Dlaczego postanowiłem/am zostać lekarzem
rodzinnym?”
FORMULARZ PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA WYŁĄCZNEGO
AUTORA PRACY

TYTUŁ PRACY

TELEFON KONTAKTOWY

ADRES E-MAIL

DOKŁADNY ADRES ZAMIESZKANIA

Wszelkie wyrazy pisane z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicjami, zawartymi
w Regulaminie Konkursu “Dlaczego postanowiłem/am zostać lekarzem rodzinnym?”

§1
[Oświadczenia Uczestnika]
1.
Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem Konkursu pn. “Dlaczego
postanowiłem/am zostać lekarzem rodzinnym?” i bez zastrzeżeń przyjmuję jego
postanowienia.
2.
Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem nadsyłanej pracy konkursowej.
§2
[Udzielenie licencji]
1.
Uczestnik, z chwilą nadesłania pracy konkursowej (Utwór) Organizatorowi, udziela mu
nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z niej do celów m.in.
promocyjnych, medialnych, wydawniczych i innych na następujących polach eksploatacji:
a.
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie egzemplarzy Utworu
dowolną techniką, w szczególności techniką reprograficzną, kserograficzną, drukarską,

audiowizualną, magnetyczną, cyfrową, w tym wprowadzenie do pamięci komputera lub
utrwalenie bądź zwielokrotnienie na papierze, nośnikach magnetycznych i optycznych
(laserowych), umożliwiających eksploatację przy wykorzystaniu komputera, w tym również w
sieci Internet;
b.
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c.
w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny, niż obrót oryginałem albo
egzemplarzami – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie oraz
innych sieciach komputerowych, w tym również w mediach społecznościowych.
2.
Organizator ma prawo dokonywania opracowań Utworu, w tym przeróbek i adaptacji.
Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do
opracowań Utworu oraz przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich.
3.
Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych
przysługujących mu do Utworu, co do którego udzielił licencji Organizatorowi. W szczególności,
Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania: prawa do autorstwa Utworu, prawa do
oznaczenia Utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępnienia go anonimowo,
prawa do nienaruszalności treści i formy Utworu oraz ich rzetelnego wykorzystywania, prawa do
decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem
korzystania z Utworu.
4.
Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania przysługujących mu praw osobistych,
w tym, w szczególności, zezwala, aby ten mógł decydować o pierwszym udostępnieniu Utworu,
sprawował nadzór nad sposobem korzystania z Utworu, decydował o sposobie oznaczenia
autorstwa Utworu (nazwisko, pseudonim, udostępnianie anonimowe).
5.
W przypadku wystąpienia przez jakikolwiek podmiot wobec Organizatora z roszczeniami
dotyczącymi praw autorskich do Utworu, Uczestnik jest zobowiązany na żądanie Organizatora
(według jego wyboru): (1) udzielić Organizatorowi wszelkich informacji i wsparcia w celu
obrony przez Organizatora swoich interesów i praw; lub (2) przystąpić do Organizatora w
postępowaniu sądowym i aktywnie uczestniczyć w tym postępowaniu zgodnie z interesem
Organizatora; lub (3) zwolnić Organizatora z ewentualnych zobowiązań w zakresie tych
roszczeń, w szczególności poprzez przejęcie ewentualnych zobowiązań Organizatora oraz
pokrycie kosztów związanych z procesem sądowym, w tym kosztów pełnomocników.
6.
Organizator, z chwilą otrzymania Utworu, nabywa własność jego egzemplarza i nośnika,
na którym został utrwalony.
7. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu w zakresie uzyskanej
licencji.
8. Licencja zostaje udzielona na okres 10 lat, a po jego upływie obowiązuje na czas nieokreślony.

…………………………………………………………………………………………………
PODPIS UCZESTNIKA -AUTORA PRACY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przystąpienia do
konkursu “Dlaczego postanowiłem/am zostać lekarzem rodzinnym?” przez ZIZ Centrum Edukacji sp. z
o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372884. NIP 6751441883, REGON 121417864,
kapitał zakładowy 9 000,00 złotych w celu promocji towarów lub usług ww. podmiotu lub podmiotów z
nim współpracujących, których działalność związana jest z branżą medyczną lub farmaceutyczną, również
po okresie świadczenia usług związanych z uczestnictwem w ww. konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

…………………………………………………………………………………………………
PODPIS UCZESTNIKA -AUTORA PRACY

FORMULARZ PROSIMY UZUPEŁNIĆ I PRZESŁAC MAILEM NA ADRES:
biuro@zizce.edu.pl

