REGULAMIN KONKURSU
„PO ZDROWIE Z MOSIR PŁOCK”
§1
Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na
najlepszą pracę pod tytułem „Po zdrowie z MOSiR Płock”, zwanym dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.,
zwany dalej Organizatorem.
3. Konkurs będzie trwał:
a) do 23 stycznia 2019 roku – składanie prac konkursowych,
b) do 30 stycznia 2019 roku – ocena prac przez Komisję Konkursową i ogłoszenie
wyników na stronie internetowej Organizatora.
4. Celem Konkursu jest promocja usług Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego MOSiR
Płock.
§2
Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie (posiadające
zgodę rodzica lub opiekuna), które są zameldowane na terenie miasta Płocka.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
a) pracownicy Organizatora,
b) osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej.
3. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać prace konkursowe tylko indywidualnie.
§3
Zasady Konkursu
1. Zadaniem uczestników Konkursu jest napisanie pracy (do 300 słów) na temat swojego
powrotu do zdrowia, wypadku lub innym zdarzeniu ze swojego życia. W pracy należy
umotywować, dlaczego to właśnie ten uczestnik powinien skorzystać z rehabilitacji w
CT-R MOSiR Płock.
2. Przystąpienie do Konkursu polega na przesłaniu pracy konkursowej w formie mailowej w
terminie do dnia 23.01.2019 r. na adres biuro@mosirplock.pl.
3. Osoby nadsyłające prace w ramach Konkursu tym samym wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby
Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu – ustawa

z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926
z poźn. zm.).
4. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały napisane osobiście.
5. Przesłanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie
naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i
osobistych praw autorskich.
6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie
rościć prawa do nadesłanej przez uczestnika pracy konkursowej.
7. Prace konkursowe naruszające prawa osób trzecich lub bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
8. Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:
a) być niepowtarzalna i oryginalna,
b) opisywać prawdziwą historię uczestnika.
9.

Do pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1 regulaminu).

10. Praca konkursowa nie może mieć więcej niż jednego autora.
11. Przystąpienie do Konkursu i podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnicy
Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Dane osobowe
uczestników

po

zakończeniu

Konkursu

zostaną

zarchiwizowane

w

siedzibie

Organizatora.
12. Z dniem przystąpienia do Konkursu, uczestnik zobowiązuje się, w przypadku wygranej,
przenieść na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne (w tym
wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz
przenoszenia praw nabytych na inne osoby), do pracy konkursowej dostarczonej
Organizatorowi wraz z prawem do dokonywania w niej zmian oraz do nieograniczonego
w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na polach eksploatacji
określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 ze zm.) w szczególności na polu
eksploatacji związanym z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową, w tym
prawo do:
a) wyłącznego używania i wykorzystania pracy konkursowej we wszelkiej
działalności promocyjnej reklamowej, informacyjnej i usługowej,
b) utrwalania
graficznymi,

i
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konkursowej
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c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu pracy konkursowej na nośnikach
elektronicznych,
d) publicznego wystawiania i wyświetlania pracy konkursowej na wszelkich
imprezach otwartych i zamkniętych,
e) wprowadzania

do

obrotu,

wydawania

i

rozpowszechniania

materiałów

promocyjnych i reklamowych z wykorzystaniem pracy konkursowej,
f) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia pracy konkursowej w
Internecie,
g) publicznego wystawiania pracy konkursowej.
13. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem
Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej nadesłanej
wraz ze zgłoszeniem konkursowym.
14. W związku z udziałem w konkursie, wizerunek, dane osobowe oraz wypowiedzi
zwycięzcy mogą zostaną wykorzystane przez MOSiR Płock do celów promocyjnych, w
szczególności w materiałach promocyjnych, w Internecie oraz w środkach masowego
przekazu.
§4
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Nad przebiegiem Konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora Konkursu. Komisja konkursowa składa się z trzech osób.
2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac i wskazuje zwycięzcę Konkursu, którego
przedstawia do akceptacji Organizatorowi Konkursu.
3. Organizator Konkursu akceptuje wskazanie Komisji Konkursowej, o którym mowa w ust.
2 lub podejmuje decyzję o unieważnieniu Konkursu.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30.01.2019 r.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej Organizatora.
6. Uczestnik Konkursu, którego praca konkursowa zostanie uznana przez Komisję
Konkursową za najlepszą spośród wszystkich ocenianych prac i zaakceptowana przez
Organizatora, zostanie powiadomiony o zwycięstwie nagrody telefonicznie lub listownie.
7. Zwycięska praca stanie się własnością Organizatora na podstawie umowy zawartej z
autorem projektu. W umowie zostaną uregulowane wszelkie kwestie związane z
przejęciem autorskich praw majątkowych do projektu oraz możliwością wykorzystania go
do własnych potrzeb Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego bez
wybierania najlepszej pracy, a co za tym idzie bez przyznania nagrody głównej.

§5
Nagroda
1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez MOSiR Płock.
Nagrodą będzie możliwość korzystania z usług CT-R MOSiR Płock w wymiarze 30
zabiegów.
2. Komisja może nie przyznać pierwszego miejsca w konkursie. Zamiast pierwszego miejsca
Komisja może przyznać wyróżnienie lub wyróżnienia.
§6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i
warunki prowadzenia Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym
czasie bez podania przyczyny.
3. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia
przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
4. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie treści
niniejszego regulaminu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z komunikacją, przesyłaniem
zgłoszeń konkursowych bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na wynik Konkursu.
6. Organizator zapewnia, że nienagrodzone prace nie będą wykorzystane w żaden sposób
przez Organizatora.
7. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu

Formularz zgłoszenia do Konkursu na pracę

„PO ZDROWIE Z MOSIR PŁOCK”
Autor
(imię i nazwisko)

Adres osoby zgłaszającej
z kodem pocztowym
Telefon kontaktowy
i adres mailowy do osoby
zgłaszającej
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (-ów) przez Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji Płock na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia
konkursu – ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Zapoznałem (-łam) się z Regulaminem Konkursu „ PO ZDROWIE Z MOSIR PŁOCK” i zobowiązuję się go
przestrzegać.

……………………………………………………………………………………………….
Podpis uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego / autora (-ów)

………………..………………….
miejscowość, data

Konkurs jest organizowany przez MOSIR Płock

