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REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „MISTRZ ZDROWIA 2018”
z dnia 23.05.2018 r.

I. Zasady ogólne.

1. Organizatorem  konkursu  jest  Zespół  Lecznictwa  Otwartego  Sp.  z  o.o.,  Jaworzno,
ul. Grunwaldzka 235.

2. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Jaworzno.
3. Konkurs rozpoczyna się 26.05.2018 r. i trwać będzie do 30.09.2018 r.
4. W  konkursie  mogą  brać  udział  uczniowie  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych z terenu Jaworzna.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Tematem prac konkursowych jest „ZDROWY STYL ŻYCIA”.  
2. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
3. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną (plakat, rysunek, kolaż itp.), literacką (wiersz,

piosenka,  opowiadanie,  esej  itp.)  lub  multimedialną  (prezentacja,  teledysk,  film  itp.)
wykonaną w dowolnej technice.

4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
Przekazanie  pracy  na  konkurs  oznacza  również  przeniesienie  na  organizatora  własności
nośnika,  na którym praca się znajduje. 

5. W  Konkursie  można  brać  udział  wyłącznie  osobiście  lub  poprzez  przedstawicieli
ustawowych  dla  Uczestników  do  18  roku  życia,  tj.  niedopuszczalne  jest  dokonywanie
zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

6. W konkursie nie może brać udziału najbliższa rodzina osób zatrudnionych w ZLO Sp. z o.o.
do  drugiego  stopnia  pokrewieństwa  w  linii  prostej  i  bocznej,  pokrewieństwa  pełnego
i zastępczego a także osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami
zatrudnionymi  w ZLO Sp. z o.o.

7. Uczestnik, konkursu lub działający w jego imieniu przedstawiciel ustawowy, przekazując
pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

8. Każdy Uczestnik  konkursu  powinien  opatrzyć  pracę  tytułem oraz  swoimi  danymi:  imię
i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Należy również podać imię i nazwisko rodzica/opiekuna
prawnego.  Prace  nie  podpisane,  anonimowe  nie  będą  zakwalifikowane  do  konkursu.
Podanie  danych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  ich  podania  jest  równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w konkursie.

9. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie  w celu organizacji  i  rozstrzygnięcia
konkursu. W przypadku wygrania konkursu dane uczestnika zostaną umieszczone na stronie
internetowej  zlo-jaworzno.pl,  w  prasie  lokalnej,  mediach społecznościowych  facebook
a także zostaną wykorzystane w celach promocji konkursu i promocji Zespołu Lecznictwa
Otwartego Sp z o.o. w Jaworznie. 
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10. Administratorem  danych  jest  ZLO  Sp.  z  o.o.  Administrator  gwarantuje  prawo
dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Administrator  informuje  także  o  prawie  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  na
okoliczność nieprawidłowego przetwarzania podanych danych osobowych.

11. Naruszenie  przez  Uczestnika  konkursu  któregokolwiek  z  warunków  konkursu
oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

12. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do Programu
BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE 2018 jednej dorosłej osoby z rodziny lub
pozostającej z Uczestnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym. 

13. Prace konkursowe, wraz z potwierdzeniem udziału w Programie PROFILAKTYKA
ZDROWOTNA  co  najmniej  jednej  dorosłej  osoby  z  rodziny,  lub  pozostającej
z uczestnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym,  należy złożyć do 30.09.2018 r.
w rejestracji jednej z przychodni należącej do ZLO Sp. z o.o.:

• ZLO Podłęże, Jaworzno, Al. Piłsudskiego 80

• ZLO Podwale,  Jaworzno, ul. Nosala 5

• ZLO Szczakowa,  Jaworzno, ul. Koszarowa 2

• ZLO Leopold,  Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235

• ZLO Osiedle Stałe,  Jaworzno, al. Tysiąclecia 2-14

• ZLO Łubowiec,  Jaworzno, ul. Katowicka 59

• ZLO Jeleń,  Jaworzno, ul. Wygoda 60

• ZLO Ciężkowice,  Jaworzno, ul. Zawiszy Czarnego 2

• ZLO Byczyna,  Jaworzno, ul. Nauczycielska 4

• ZLO Kościuszko,  Jaworzno, Plac Górników 5a

III. Wyniki konkursu i nagrody

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu
do  dnia  15.10.2018  r.  w  dwóch  grupach  wiekowych:  szkoły  podstawowe  łącznie
z  gimnazjami  oraz  szkoły  ponadgimnazjalne.  W  każdej  grupie  wiekowej  zostanie
wyłonionych 2 laureatów.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych

prac  oraz  imiona  i  nazwiska  zwycięzców  podczas  spotkania  organizowanego  przez
ZLO Sp. z o.o.  w jednej ze szkół z terenu Jaworzna. Dodatkowo informacja o laureatach
zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.zlo-jaworzno.pl.

4. Przewiduje się nagrody rzeczowo-pieniężne. Część rzeczową nagród stanowić będzie sprzęt
sportowy w ilości 4 sztuki. 

5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania
nagród.

6. Decyzja  jury,  co  do  wskazania  laureatów  konkursu  oraz  przyznania  im  nagród  jest
ostateczna.
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7. Nagrody  rzeczowe  nie  podlegają  zamianie  na  inne  nagrody  rzeczowe,  ani  na  ich
równowartość pieniężną.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas spotkania,
na którym zostaną ogłoszone wyniki w październiku 2018 roku oraz na opublikowanie prac
na stronie internetowej www.zlo-jaworzno.pl

2. Autorzy  wyrażają  zgodę  na  czas  nieoznaczony  na  publikowanie  zwycięskich  prac  na
następujących polach eksploatacji: 
- wpisanie do pamięci komputera i utrwalenie na nośnikach elektronicznych, 
- udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym internetu, intranetu, 
-  zwielokrotnienie  dowolną  techniką  w  celu  umieszczenia  w  materiałach  promocyjnych
ZLO,
-  wykorzystanie  w  materiałach  promocyjnych  ZLO,  publikowanych  za  pośrednictwem
internetu i w prasie. 

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.zlo-jaworzno.pl.
5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte

w niniejszym regulaminie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub
innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu,

e) weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie,

f) wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówienia mu przyznania 
nagrody,  w  stosunku  do  Uczestnika,  co  do  którego  powziął  podejrzenie  o  działania  
sprzeczne z niniejszym regulaminem, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. 
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Formularz wyrażenia zgody uczestnika konkursu „MISTRZ ZDROWIA 2018”.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „MISTRZ ZDROWIA 2018”.

Oświadczam, że przysługują mi  prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

...................................................
Imię i nazwisko dziecka

..................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

.....................................
Klasa

....................................

Szkoła

Administratorem podanych danych osobowych jest Zespół Lecznictwa Otwartego
Sp z o.o., ul Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno. 

Dane będą przetwarzane w celu wyłącznie w celu organizacji i rozstrzygnięcia kon-
kursu. W przypadku wygrania konkursu dane zostaną wykorzystane w celach promocji
konkursu i promocji Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp z o.o. w Jaworznie. 

Administrator gwarantuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowa-
nia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo
do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie.  Administrator  informuje  także
o                         prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego na okoliczność niepra -
widłowego przetwarzania podanych danych osobowych.

W  sprawach  związanych  z  danymi  osobowymi  kontaktować  się  można  pod
nr. telefonu – 517 091 075.

.................................................
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna 
prawnego lub uczestnika*

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  wskazanych
w  formularzu  w  celu  organizacji  i  rozstrzygnięcia  konkursu  „MISTRZ  ZDROWIA
2018” przez Zespół Lecznictwa Otwartego Sp z o.o. w Jaworznie. 

W przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyrażam zgodę na umieszcze-
nie danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imię i nazwisko, klasa i nazwa
szkoły na stronie internetowej zlo-jaworzno.pl, w prasie lokalnej, mediach społecz-
nościowych facebook.
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Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w konkursie.

.................................................
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna 
prawnego lub uczestnika*

Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  wizerunku  mojego  dziecka,
w  przypadku  wyłonienia  jako  laureata  na  stronie  internetowej  zlo-jaworzno.pl,
w  prasie  lokalnej,  mediach społecznościowych  facebook,  w  celu  promocji  konkursu
i promocji Spółki.

.................................................
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna 
prawnego lub uczestnika*

* w przypadku uczestnika, będącego osobą pełnoletnią.
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