Regulamin konkursu dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego: „Uzależnieni od zdrowia.
Wolni od tytoniu”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Uzależnieni od zdrowia. Wolni od tytoniu”, zwany dalej „Konkursem” odbywa się na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.wolniodtytoniu.pl z
możliwością pobrania i wydruku.
3. Celem Konkursu jest promocja zdrowego trybu życia, bez nałogu tytoniowego. Konkurs
zostanie rozstrzygnięty poprzez wybór najciekawszej pracy konkursowej „Praca Konkursowa”
opisującej jedną z dwóch historii: 1) „Moja historia rzucenia palenia tytoniu” lub 2) „Co
zmieniło się jak rzuciłem palenie?” Uczestnik powinien dokonać wyboru tematu pracy
konkursowej spośród dwóch, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Dopuszcza się 2
formy przygotowania Pracy Konkursowej: praca pisemna, z możliwością użycia zdjęć,
rysunków (do 4 stron A 4) oraz praca nagrana w formie krótkiego filmu – do 5 minut.
§ 2 Organizatorzy Konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Magdalena Petryniak prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą Grupa SAPR Magdalena Petryniak z głównym adresem wykonywania działalności w
Krakowie przy ul. Zielińskiej 2/11 (31-227 Kraków), wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej RP, posługującą się NIP: 676 228 38 15 (dalej:
„Organizator”).
2. Sponsorem Konkursu jest Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
(09-411), ul. Chemików 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy w
Warszawie pod numerem KRS: 0000028860, NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy, w całości
wpłacony: 534.636.326,25 zł. (dalej: „Sponsor”). Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka
Akcyjna posiada tytuł „Sponsora kampanii antynikotynowej Uzależnieni od zdrowia. Wolni
od tytoniu”.
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§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy Płocka lub powiatu płockiego („Uczestnik”).
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy PKN ORLEN S.A. bezpośrednio zaangażowani
w organizację Konkursu oraz pracownicy PKN ORLEN, którzy wzięli udział w konkursie
„Uzależnieni od zdrowia. Wolni od tytoniu” skierowanym do pracowników PKN ORLEN.
Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową.
Praca Konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Do Pracy
Konkursowej należy dołączyć podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1
do Regulaminu. Brak podpisu będzie skutkował niedopuszczeniem Pracy Konkursowej do
udziału w Konkursie.
Złożenie podpisu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, oznacza akceptację
wszystkich postanowień Regulaminu.

5. Prace Konkursowe nadesłane na Konkurs po terminie albo bez podpisanego oświadczenia, o
którym mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu, jak również prace nie spełniające wymagań
technicznych o których mowa ust 2 niniejszego paragrafu oraz § 1 ust. 3 Regulaminu nie
zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
6. Każda Praca Konkursowa będzie oceniana pod kątem zgodności z tematem oraz oryginalności
pomysłu.
7. Prace Konkursowe nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
8. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
§ 4. Termin i sposób dostarczania prac
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie Pracy Konkursowej wraz z oświadczeniem, o
którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu w terminie od 13 czerwca 2017 r. do 2 lipca 2017 r.
na adres ul. Zielińska 2/11 (31-227 Kraków), z dopiskiem na kopercie „Konkurs Wolni od
tytoniu” lub na adres mailowy wolniodtytoniu@sapr.pl.
2. W przypadku Prac Konkursowych nadanych listownie liczy się data stempla pocztowego.
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§ 5. Kryteria oceny prac
Oceny nadesłanych Prac Konkursowych (spełniających warunki Konkursu) oraz wyłonienia
zwycięzcy dokona Jury Konkursowe powołane przez Organizatora. Jury składać się będzie z 5
osób: 3 przedstawicieli Organizatora oraz 2 przedstawicieli Sponsora.
Jury Konkursowe dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji o wyłonieniu
zwycięzców.
Jury Konkursowe podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, w
szczególności decyduje o przyznaniu nagród.
Kryteria oceny prac:
4.1. Zgodność z tematem – od 0 do 10 punktów,
4.2. Oryginalność pomysłu – od 0 do 10 punktów,
maksymalna ilość punktów: 20 punktów.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie 16 dni kalendarzowych od zakończenia terminu
nadsyłania Prac Konkursowych wskazanego w § 4 ust. 1 Regulaminu.
Decyzja Jury będzie decyzją ostateczną i nie podlega zaskarżeniu.
Wyniki Konkursu tzn. informacje zawierające imię i nazwisko zwycięzców wraz ze zwycięskimi
Pracami Konkursowymi zostaną zamieszczone na stronie www.wolniodtytoniu.pl lub/i w
mediach Sponsora. Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej drogą telefoniczną i
mailową.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji Prac Konkursowych na stronach
internetowych będących w jego dyspozycji oraz wykorzystania w inny sposób wskazany w § 8
Regulaminu.

§ 6. Nagrody
1. Organizator przewiduje 3 (trzy) nagrody główne, po jednej nagrodzie: za pierwsze, drugie i
trzecie miejsce.
2. Nagrodami głównymi w konkursie są kolejno:
a) pierwsze miejsce – rower sportowy damski lub męski, o wartości jednostkowej 3500 zł
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(słownie: trzy tysiące pięćset złotych),
b) drugie miejsce – roczny karnet na siłownię ważny 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia karnetu
(karnet należy aktywować nie później niż 30 dni od daty otrzymania karnetu), o wartości
jednostkowej 1224 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia cztery złote).
W ramach karnetu Uczestnik będzie miał prawo do skorzystania z usług trenera
personalnego (łącznie 12 godzin).
c) trzecie miejsce – roczny karnet na basen, o wartości jednostkowej 800 zł (słownie:
osiemset złotych), ważny 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia karnetu (karnet należy
aktywować nie później niż 30 dni od daty otrzymania karnetu).
Organizator przewiduje też 20 nagród dodatkowych tj. pakiet biletów rodzinnych do kina o
wartości łącznej 104 zł (słownie: sto cztery złote) (dla 4 osób). Nagrody dodatkowe otrzyma
20 kolejnych osób, które jako pierwsze prześlą pracę konkursową o której mowa w § 1 ust. 3
Regulaminu i spełnią warunki zapisów § 3 i 4 Regulaminu.
Nagrody zapewnia Organizator Konkursu.
Przyznane nagrody zostaną wysłane zwycięzcom Konkursu kurierem lub przekazane w inny
sposób, uzgodniony z Organizatorem, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników
Konkursu. O dokładnej dacie przesłania nagrody zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą
telefoniczną i mailową.
Nagrody zostaną wydane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi.
W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagrody, zostanie ona
powiększona przez Organizatora o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego.
Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% nagrody. Część
pieniężna nagrody nie zostanie wypłacona zwycięzcy Konkursu i zostanie odprowadzona przez
Organizatora na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.
Karnet niezrealizowany w terminie ważności nie podlega zwrotowi, wymianie na gotówkę, ani
przedłużeniu.
Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę, ani zmiany jej
na inną nagrodę.
§ 7.Procedura reklamacyjna
Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem
poleconym na adres Organizatora w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu jednak
nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego rozstrzygnięcia.
Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny
zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data stempla pocztowego.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich
otrzymania.
§ 8. Prawa autorskie

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem prac i przysługują
mu autorskie prawa osobiste oraz majątkowe do tej pracy. Uczestnik oświadcza również, że
zgłoszona praca nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich ani
obowiązujących przepisów prawa, a także zobowiązuje się zwolnić Organizatora i Sponsora z
wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw, przepisów prawa oraz z
odpowiedzialności związanej z nieprawdziwością niniejszego oświadczenia.
2. Zgłoszenie Prac Konkursowych do Konkursu jest związane z nieodpłatnym na zasadzie
wyłączności przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, ze zm.) i art. 921 § 3 k.c., do nieograniczonego w czasie i
przestrzeni korzystania i rozporządzania nadesłanymi Pracami Konkursowymi w dowolny
sposób, wraz ze wszystkimi ich elementami, w całości lub w części w nieograniczonej ilości, w
szczególności z wyrażeniem zgody na:
a. Wykorzystanie Prac Konkursowych Uczestnika Konkursu we wszelkiej działalności
Organizatora, w tym w działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej;
b. Utrwalanie prac konkursowych na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audialnym, a
w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
c. zwielokrotnianie prac konkursowych jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną
na kasetach video, dyskach audiowizualnych, płytach CD, DVD i innych, techniką
światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników
dostosowanych do tej formy zapisu;
d. rozpowszechnianie Prac Konkursowych dowolnymi środkami w całości lub w części, w
szczególności umieszczanie w sieci Internet oraz Intranet;
e. wyświetlanie, wystawianie i każde inne publiczne udostępnianie w sposób, aby określony
adresat lub też każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
włącznie z miejscami dostępnymi za opłatą wstępu;
f. prawo obrotu w kraju i za granicą;
g. wypożyczanie, najem, wymiana i inne rozporządzanie, wprowadzanie do pamięci
komputera i do sieci multimedialnej oraz do innych nośników danych;
h. nadawanie za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację
naziemną, także wybranych fragmentów, w tym także simulcasting lub web casting;
nadawanie za pośrednictwem satelity; reemisja;
i. wykorzystanie na stronach internetowych, Organizatora lub Sponsora zarówno w wersji
polskiej, jak i w dowolnych innych wersjach językowych,
j. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
k. wprowadzanie zmian, skrótów, sporządzanie opracowań Prac Konkursowych oraz ich
powielanie i rozpowszechnianie dowolnymi środkami zarówno przez Organizatora, jak i
Sponsora oraz przez osoby trzecie;
l. Wyłączne używanie i wykorzystywanie, w zakresie wszelkiej działalności promocyjnej,
reklamowej, informacyjnej i usługowej; w tym zamieszczanie jej lub jej części na wszystkich
możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach ATL
oraz BTL, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach
firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach

elektronicznych, kalendarzach, na materiałach brandingowych, opakowaniach, gadżetach,
strojach lub samochodach;
m. Zwielokrotnianie poprzez dokonywanie zapisu Prac Konkursowych na nośnikach
elektronicznych;
n. Wprowadzanie do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i
reklamowych;
o. wprowadzenie do obrotu, w tym - przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
p. wykorzystanie materiałów w mediach Sponsora oraz podmiotów należących do grupy
kapitałowej Sponsora (GK ORLEN), zarówno w wersji polskiej, jak i w dowolnych innych
wersjach językowych (np. Intranet, Grupa Orlen).
3. Z chwilą otrzymania Pracy Konkursowej, odpowiednio Uczestnik i Zwycięzca Konkursu udziela
Organizatorowi upoważnienia do decydowania o rozporządzaniu i korzystaniu z praw
zależnych do Pracy Konkursowej (w zakresie pół eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej, w
szczególności do wyrażania zgody na:
a) dokonywanie zmian w Pracy Konkursowej i rozporządzania zmianami,
b) dokonywania opracowań Pracy Konkursowej oraz wyłącznego zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich,
c) włączania Pracy Konkursowej do innych utworów oraz do korzystania i rozporządzania nimi
w takiej postaci.
4. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do Pracy
Konkursowej.
5. W przypadku gdy Praca Konkursowa została przygotowana przez Uczestnika w formie
nagrania video, lub załączone do niej zostały zdjęcia z wizerunkiem Uczestnika, Uczestnik
wyraża zgodę na wykorzystania i rozpowszechnianie jego wizerunku w sposób określony w
szczególności w ust. 2 niniejszego paragrafu. Zdjęcia lub nagranie video nie może zawierać
wizerunku innych osób niż Uczestnik.
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§ 9. Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997r. przetwarzanych w celu realizacji Konkursu jest Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A., z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, który w związku z realizacją Konkursu na
podstawie umowy powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych w związku z
realizacją Konkursu.
Udział Uczestnika w konkursie jest możliwy po uprzednim wyrażeniu zgody na przetwarzanie
jego danych osobowych w formie Załącznika nr 1 w trybie opisanym w Regulaminie.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia wyłonienia
zwycięzców, publikacji wyników oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród,
Konkursu zgodnie z Regulaminem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo wglądu do danych i
poprawiania, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Odwołanie
zgody, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wiązać się będzie z rezygnacją z udziału w
Konkursie.
Dane osobowe przetwarzane w ramach Konkursu, przechowywane są przez Organizatora

tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu
zostaną usunięte.
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§ 10. Postanowienia końcowe
Organizator ogłosi wyniki Konkursu za pośrednictwem mediów Sponsora lub/i na stronie
internetowej kampanii www.wolniodtytoniu.pl, a także powiadomi osobiście laureatów
konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie
odpowiedniej informacji na www.wolniodtytoniu.pl na 1 dzień przed wprowadzeniem zmiany,
jeśli nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych
uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie nagrody.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Prac Konkursowych,
które naruszają Regulamin Konkursu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub
powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego, normy społeczne, etyczne lub moralne.
Dotyczy to również Prac Konkursowych, odnośnie których Organizator otrzymał wiarygodną
informację, że naruszają dobra osobiste osób trzecich.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz udziału w konkursie dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego
„Uzależnieni od zdrowia. Wolni od tytoniu”.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego „Uzależnieni
od zdrowia. Wolni od tytoniu”

Ja niżej podpisany/a ..............................................................................................................................
(imię i nazwisko Uczestnika)

...............................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

...............................................................................................................................................................
(numer telefonu kontaktowego)

...............................................................................................................................................................
(adres e-mail)

Po zapoznaniu się z Regulaminem uczestnictwa w Konkursie dla mieszkańców Płocka i powiatu
płockiego „Uzależnieni od zdrowia. Wolni od tytoniu” oświadczam, że niniejszym:
a. Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść.
b. Jestem mieszkańcem Płocka lub powiatu płockiego.
c. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym na publikację wyników
Konkursu oraz dalszego wykorzystywania mojego wizerunku i wypowiedzi nadesłanych na Konkurs,
zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Administratorem danych osobowych Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A., z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7.Oświadczam, że wiem o przysługującym mi prawie
wglądu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, a także odwołania zgody na ich
przetwarzanie w każdym czasie. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie.
d. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu przenoszę nieodpłatnie na Organizatora na zasadzie
wyłączności wszelkie majątkowe prawa autorskie do nieograniczonego w czasie i przestrzeni
korzystania i rozporządzania nadesłanymi Pracami Konkursowymi w dowolny sposób, wraz ze
wszystkimi ich elementami, w całości lub w części w nieograniczonej ilości , na wszelkich polach
eksploatacji, a w szczególności w zakresie zwielokrotniania dowolną techniką, w dowolnej ilości
egzemplarzy, wprowadzanie do pamięci komputera; publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieciach Internet, extranet oraz
intranet, publicznego odtwarzania, wyświetlania, nadawania za pomocą wizji i fonii przewodowej lub
bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, najmu, dzierżawy oraz
na pozostałych polach eksploatacji określonych w Regulaminie oraz zgadzam się na wykorzystanie i
rozpowszechnianie mojego wizerunku w sposób określony w szczególności w § 8 ust. 2 Regulaminu.
Zezwolenie udzielone jest bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz bez prawa do żądania
dodatkowego wynagrodzenia. Organizator zastrzega sobie prawo przeniesienia nabytych praw na
osoby trzecie.

Data i czytelny własnoręczny podpis Uczestnika:…………………………………………………………………………….

