
REGULAMIN KONKURSU 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem Konkursu jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz transplantologii.
2. Organizatorem Konkursu jest Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa. 
3 .Konkurs zostanie przeprowadzony i ogłoszony w Internecie, na stronie serwisu społecznościowego Facebook pod nazwą Wojska Obrony Terytorialnej.
4. Konkurs rozpoczyna się 23.04.2019 r. i trwać będzie do dn. 15.05.2019 r. do godz. 15:00.
5. Prace należy dostarczyć osobiście bądź za pomocą poczty (firmy kurierskiej) do dnia 15.05.2019 r. do godz. 14:00 na adres: Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, 
ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa, z dopiskiem na kopercie Oddział Komunikacji Strategicznej - Konkurs Krwioobieg Terytorialsa.
6. Zakończenie prac komisji, wyłonienie zwycięzców i zaproszenie laureatów na konferencję inauguracyjną celem wręczenia nagród nastąpi 17.05.2019 r. o godz. 15:00. 
7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 22.05.2019 na konferencji „Krwioobieg Terytorialsa” w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa 
przy al. Niepodległości 141A w Warszawie. 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która: 
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) ukończyła 18 rok życia,
b) nie jest pracownikiem lub żołnierzem Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej ani nie jest członkiem rodziny pracownika lub żołnierza, do drugiego stopnia
pokrewieństwa lub powinowactwa,
c) nie pozostaje w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym z Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy graficznej dowolnie wybraną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa, techniki 
mieszane w minimalnym formacie A3. Dozwolony jest maksymalny format B2 (50x70 cm). 
3. W Konkursie mogą brać udział jedynie prace będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad
prawnych. 
4. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie. Uczestnik może wysłać maksymalnie jedną pracę.
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego 
oraz e-mail. 
6. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwoływalna.

§ 3 PRZEBIEG I WYNIKI KONKURSU ORAZ NAGRODY

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem upominków czuwa Komisja Konkursowa, powołana przez Dowódcę WOT.
2. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej. Komisja oceniać będzie: zawartość merytoryczną, zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu, 
pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, formę estetyczną pracy, wykorzystanie różnych technik plastycznych.
3. Nagrodami głównymi w konkursie są podarunkowe karty zdrowia: 
- za zajęcie pierwszego miejsca karta o wartości 600 zł,
- za zajęcie drugiego miejsca karta o wartości 400 zł,
- za zajęcie trzeciego miejsca karta o wartości 200 zł,
a także dodatkowo dla zwycięzców konkursu zestawy materiałów promocyjnych Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej: apteczka I pomocy, bidon, pins, smycz z logo, 
zasłona na kamerę laptopa, etui blokujące karty zbliżeniowe oraz pendrive.
4. Zastrzega się, że upominki zostaną przyznane za zajęcie I, II i III miejsca. 
5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w prywatnej wiadomości, przesłanej na adres e-mailowy, który został podany jako kontaktowy. Informacja 
o zwycięzcach zostanie opublikowana w poście konkursowym na profilu facebookowym - Wojsk Obrony Terytorialnej. 
5. W celu potwierdzenia chęci przyjęcia upominków w konkursie, zwycięzcy powinni odpowiedzieć na wiadomość prywatną od Organizatora w terminie 3 dni
kalendarzowych od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do otrzymania upominków. 
6. Za przekazanie upominków Zwycięzcom odpowiedzialny będzie Przewodniczący Komisji Konkursowej, powołanej przez Dowódcę WOT.
7. Upominki zostaną wręczone podczas zamkniętej konferencji zorganizowanej w dn. 22.05.2019 r. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa 
przy al. Niepodległości 141A w Warszawie. W przypadku niemożności dotarcia Zwycięzców po odbiór upominków, zostaną one dostarczone za pośrednictwem poczty 
w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia chęci przyjęcia upominków zgodnie z pkt. 5. 
8. Dowództwo nie pokrywa żadnych kosztów związanych z odbiorem osobistym upominków przez zwycięzców.  

§ 4  PRAWA AUTORSKIE I DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Z chwilą wysłania pracy graficznej do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora. 
2.  Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
 o ochronie danych osobowych, tylko i wyłącznie do celów niniejszego Konkursu, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu. 
3. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Uczestników Konkursu (wszystkich osób, które wzięły udział w Konkursie) 
na Organizatora praw autorskich do korzystania i rozporządzania pracami na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. Organizator jest uprawniony do korzystania z pracy graficznej w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego 
podawania danych Uczestników Konkursu. Na warunki te Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu. 
4. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać pracę każdą techniką – w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do prac, w tym w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać 
pracę graficzną w każdy inny sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do 
pracy graficznej autorowi tej pracy (a w przypadku prac powtarzających się, autorom, którzy wcześniej przesłali prace na adres Organizatora) – uczestnikom Konkursu 
nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to 
w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Facebooka Wojsk 
Obrony Terytorialnej. 
2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.


