
Regulamin konkursu „Za co cenimy pielęgniarki i pielęgniarzy” 

I. Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie na portalu Facebook 

"Dolnośląskie Zdrowie” (dalej: „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest 

APLAN MEDIA Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź 

3. Organizator realizuje Konkurs na rzecz 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Wybrzeże Słowackiego 12-14 

50-411 Wrocław (dalej: „Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego”) 

II. Czas trwania Konkursu 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 16 lipca 2021 r. – 23 lipca 2021 r. 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych, która posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w 

Rzeczypospolitej Polskiej. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i 

przedstawiciele Organizatora oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a 

także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice 

małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy posiadać konto na portalu Facebook i wykonać zadanie 

konkursowe, które polega na wstawieniu w komentarzu pod postem odpowiedzi na pytanie: 

„Opisz swoje pozytywne doświadczenie związane z pielęgniarką lub pielęgniarzem i ich pracą”. 

(dalej: „Praca Konkursowa”). 

W przypadku dwóch postów dodanych przez tę samą osobę, pod uwagę będzie brane tylko to 

zamieszczone w pierwszej kolejności.  

3. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, iż Praca Konkursowa stanowi jego wyłączną 

własność i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych. W 

przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe, a osoby 



trzecie wystąpiły wobec Organizatora lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw do Pracy Konkursowej, Uczestnik Konkursu 

zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego z odpowiedzialności prawnej. 

W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe uczestnik 

traci prawo do nagrody. 

IV. Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

1x Smartwatch Mi Band 6 o wartości jednostkowej w wysokości 200,00 zł brutto wraz z dodatkową 

nagrodą pieniężną w wysokości 22,00 zł brutto. Łączna wartość nagrody za zajęcie I miejsca to 

222,00 zł brutto. 

1x słuchawki bezprzewodowe JBL T160BT o wartości jednostkowej w wysokości 160,00 zł brutto 

wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 18,00 zł brutto. Łączna wartość nagrody za 

zajęcie II miejsca to 188,00 zł brutto. 

1 x głośnik JBL GO 2 o wartości jednostkowej w wysokości 150,00 zł brutto wraz z dodatkową 

nagrodą pieniężną w wysokości 17,00 zł brutto. Łączna wartość nagrody to 177,00 zł brutto  – za 

zajęcie III miejsca. 

2. Łączna wartość puli nagród w konkursie wynosi łącznie 587,00 zł brutto. 

3. Zgodnie z par. IV ust. 1 do każdej nagrody Uczestnik otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w 

wysokości 11,11% wartości wydanej nagrody. Uczestnik wyraża zgodę na przeznaczenie 

dodatkowej nagrody pieniężnej na pokrycie przez Organizatora zryczałtowanego podatku 

dochodowego od wygranej nagrody i w związku z tym nagroda pieniężna nie zostanie wydana 

Uczestnikowi. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 

fizycznych, przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu 

Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. (Podstawa prawna: art. 

30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.) 

 

4. Laureatów Konkursu (dalej: „Laureaci”) wybierze komisja konkursowa, w skład której wejdą 

przedstawiciele Organizatora. Komisja oceni poprawność odpowiedzi konkursowych na podstawie 

oryginalności i kreatywności Pracy Konkursowej oraz dopasowania tematyki Konkursu.  

5. Laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu Nagrody w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia 

konkursu, w komentarzu umieszczonym na profilu Dolnośląskie Zdrowie, po czym będzie 

zobowiązany do poinformowania w wiadomości prywatnej o chęci odbioru Nagrody oraz do 



przekazania swoich danych osobowych. Niepodanie danych w ciągu 5 dni roboczych od 

ogłoszenia laureatów jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody. 

6. Laureat może zrzec się prawa do wygranej Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do 

Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną 

formę rekompensaty. 

7. Nagroda zostanie wysłana laureatowi w ciągu 14 dni od podania przez niego adresu do wysyłki.  

V. Prawa autorskie i pozostałe warunki prawne 

1. Uczestnik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych 

Organizatorowi oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego licencji 

niewyłącznej z prawem do udzielania sublicencji na korzystanie z przesłanej Pracy Konkursowej. 

Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z Pracy Konkursowej na polach 

eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w 

szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej – wytwarzania określoną techniką 

egzemplarzy Odpowiedzi, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono – 

wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej 

– publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i 

reemitowania, a także publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet) 

2. Organizator zastrzega prawo do wykorzystania przesłanych Prac Konkursowych do celów 

reklamowych i promocyjnych, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz 

szkoleniowych. 

3. Uczestnik zgadza się na publikację, jak również na dokonywanie modyfikacji, w tym skrótów Pracy 

Konkursowej. 

4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanej Pracy 

Konkursowej. 
 
5. Uczestnik udziela również zgody na rozpowszechnianie, na zasadach określonych w w/w pkt jego 
wizerunku utrwalonego w Pracy Konkursowej. 



VI. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora: APLAN 

MEDIA Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź przed upływem czasu trwania Konkursu oraz 

po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego 

zakończenia. 

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny 

opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez  Organizatora. 

4. APLAN MEDIA Sp. z o.o. rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 

5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji APLAN MEDIA Sp. z o.o. za 

pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji. Odpowiedzi będą udzielane 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, w przypadku 

przekroczenia tego terminu reklamację uznaje się za zasadną. 

6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnik może uzyskać kontaktując się z APLAN MEDIA 

Sp. o.o.  

VII. Polityka prywatności 

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia 

Konkursu jest Organizator. Kontakt z administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych możliwy jest pod adresem umwd@dolnyslask.pl. 

Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego oraz będą przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, 

przyznania i wydania Nagród oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi 

roszczeniami, na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora, tj. art. 6 ust. 1. lit. f) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania 

Nagród i ogłoszenia informacji o Laureatach, a także przechowywane do momentu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów 

prawa. 

Uczestnik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez 

Organizatora: 



• prawo dostępu do treści danych,  

• prawo do żądania sprostowania danych,  

• prawo do żądania usunięcia danych,  

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,  

• prawo do przenoszenia danych,  

• prawo do wniesienia sprzeciwu, 

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie ma charakter bezpłatny i dowolny oraz oznacza 

zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści niniejszego regulaminu, 

zachowaniem praw nabytych Uczestników. 

3. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator. 

4. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja 

Konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie 

ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z 

przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu. 

 

Łódź, 16 lipca 2021r. 
 

 


