
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„DZIĘKUJĘ CI MAMO, DZIĘKUJĘ CI TATO, ŻE POMAGASZ INNYM” 

 

 

§1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. 

Organizatorem Konkursu plastycznego „DZIĘKUJĘ CI MAMO, DZIĘKUJĘ CI TATO, ŻE POMAGASZ 

INNYM”,  zwanego dalej „Konkursem”, jest POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 471297, NIP 5272643921, REGON 

14272614900000, kapitał zakładowy 372.000.000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem.” 

 

2. 

Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest Zarząd Organizatora oraz 

Komisja Konkursowa (Jury). 

 

3. 

Konkurs rozpoczyna się w dniu 26 maja2020 r. i kończy się w dniu 4 września 2020r. 

  

4. 

Przebiegiem Konkursu kieruje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa (Jury). 

 

§2. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. 

Uczestnikiem Konkursu może być niepełnoletnie dziecko farmaceuty, które wykona pracę plastyczną 

dowolną techniką (np. kredka, ołówek, pastele, farby plakatowe, wycinanki, itp.) przedstawiającą 

Mamę lub Tatę – farmaceutów / techników farmaceutycznych przy pracy w aptece (dalej: „Praca 

konkursowa”), opatrzy imieniem i nazwiskiem oraz informacją o wieku i miejscowości, w której 

mieszka, oraz prześle jej zdjęcie lub skan wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska rodzica – farmaceuty 

/ technika farmaceutycznego - na adres poczty elektronicznej Organizatora: 

farmacjadlafarmaceutow@pgf.com.pl w okresie od dnia 26 maja 2020 r. do dnia 23 czerwca 2020 r. 

godz. 23:59. Celem Pracy konkursowej jest podziękowanie Mamie lub Tacie – farmaceutom / 

technikom farmaceutycznym za trud pracy dla pacjentów i pomoc potrzebującym. Praca konkursowa 

musi być pracą własną Uczestnika Konkursu, nigdzie wcześniej nie publikowaną, nie zgłoszoną w 

innych konkursach. 

 

2. 



Wszelkie czynności, poza wykonaniem Pracy konkursowej zgodnie z §2 ust. 1 i opatrzeniem jej 

imieniem i nazwiskiem oraz informacją o wieku i mieście, w którym mieszka, wykonuje w imieniu 

Uczestnika Konkursu jego przedstawiciel ustawowy – rodzic, rodzice, kurator albo opiekun 

ustanowiony orzeczeniem sądowym, wskazując swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej 

oraz imie i nazwisko Uczestnika Konkursu w imieniu którego działa i tytuł przedstawicielstwa (rodzic, 

kurator, opiekun ustanowiony orzeczeniem sądowym). 

 

3. 

Przystąpienie Uczestnika w imieniu którego działa przedstawiciel ustawowy do Konkursu zgodnie z 

postanowieniami §2 ust. 1 i ust. 2 jest równoznaczne: 

a) ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu w imieniu którego działa przedstawiciel ustawowy 

oświadczenia, że jest autorem i posiada prawa autorskie do Pracy konkursowej, którą zgłasza w 

Konkursie zgodnie z z §2 ust. 1, oraz że nie narusza ona praw autorskich osób trzecich; 

 b) że Uczestnik Konkursu w imieniu którego działa przedstawiciel ustawowy akceptuje zasady 

Konkursu,  określone przez Organizatora w Regulaminie Konkursu „DZIĘKUJĘ CI MAMO, DZIĘKUJĘ CI 

TATO, ŻE POMAGASZ INNYM”; 

c) ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu w imieniu którego działa przedstawiciel ustawowy 

oświadczenia, że przystępując do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłanej licencji niewyłącznej 

na czas nieokreślony na korzystanie z Pracy konkursowej (utworu) na następujących polach 

eksploatacji (z wyłączeniem pól eksploatacji określonych w pkt d) poniżej): 

- utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną i magnetyczną w formie 

ulotek, broszur, kart pocztowych i innych form informacyjnych, 

- rozpowszechnianie (publiczne wyświetlenie, odtworzenie, udostępnianie utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym) w relacjach 

medialnych, na stronach internetowych Organizatora, profilach Organizatora w mediach 

społecznościowych, wydawnictwach Organizatora, a także w formie kart pocztowych; 

 

z zastrzeżeniem dostarczenia zgody przedstawiciela ustawowego Organizatorowi w formie pisemnej 

na adres Organizatora: Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna, ul. Zbaszyńska 3, 91-342 Łódź, 

w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. (termin oznacza datę doręczenia oświadczenia do Organizatora). 

Niedostarczenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, w formie pisemnej w terminie 

określonym w zdaniu porzednim na adres Organizatora oznacza jej niewyrażenie i brak możliwości 

korzystania przez Organizatora z Pracy konkursowej; 

 

d) że Uczestnik Konkursu w imieniu którego działa przedstawiciel ustawowy oraz przedstawiciel 

ustawowy przyjmują do wiadomości klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych Organizatora zawartą w treści niniejszego Regulaminu. 

 

3. 

Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną Pracę konkursową w Konkursie. 



 

 

4. 

Kontroli spełnienia warunków udziału w Konkursie określonych w §2 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Regulaminu 

Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa (Jury), powołana przez Organizatora. Weryfikacja 

farmaceutów następuje w Centralnym Rejestrze Farmaceutów zamieszczonym na stronie 

internetowej: https://crf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Search. 

Komisja Konkursowa (Jury) nie zakwalifikuje do Konkursu pracy w przypadkach: 

1)       złożenia pracy konkursowej przez osobę, która nie może być Uczestnikiem Konkursu zgodnie z 

postanowieniami §2 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Konkursu, 

2)       niespełnienia przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie 

określonych w §2 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Konkursu. 

 

§3. 

NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA 

1. 

Wyboru jednego zwycięzcy Konkursu na podstawie oceny przesłanych Prac konkursowych, 

spełniających wymogi niniejszego Regulaminu, dokonuje Komisja Konkursowa (Jury). 

Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik Konkursu, który przedstawi najwyżej ocenioną Pracę 

konkursową przez Komisję Konkursową (Jury), z zastrzeżeniem, że Komisja Konkursowa dokona 

wyboru jednej Pracy konkursowej spośród przesłanych. Kryteriami oceny Prac konkursowych jest 

poprawność techniczna i kompozycyjna oraz staranność wykonania pracy plastycznej, a także 

oryginalność i kreatywność  w realizacji tematu Konkursu. 

Nagrodą w konkursie jest tablet "Lenovo Tab P10" o wartości 1200 zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście 

złotych). 

 

2. 

Nagroda wymieniona w §3 ust. 1  o łącznej wartości nieprzekraczającej 2.000 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych), jako przyznana w konkursie z dziedziny sztuki w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. 

zm.) podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie tego przepisu.  

 

3. 

Obrady Komisji Konkursowej (Jury) odbędą się w dniu 13 lipca 2020 r. Nagrodzony Uczestnik 

Konkursu zostanie poinformowany o wygranej w wiadomości Organizatora wysłanej na adres poczty 

elektronicznej, z którego przedstawiciel ustawowy przesłał zgłoszenie Pracy konkursowej, w terminie 

do dnia 17 lipca 2020 r. W przesłanej od Organizatora wiadomości przedstawiciel ustawowy 

Uczestnika Konkursu zostanie poproszony o kontakt z Organizatorem i podanie adresu do 

korespondencji w celu wysłania Nagrody. 

 



4. 

Nagroda, o której mowa w §3 ust. 1, wraz z protokołem odbioru zostanie wysłana przez Organizatora 

Zwycięzcy Konkursu w imieniu którego działa przedstawiciel ustawowy na adres do korespondencji 

wskazany w odpowiedzi na wiadomość od Organizatora, zgodnie z §3 ust. 3, w terminie do dnia 24 

lipca 2020r. Przedstawiciel ustawowy Zwycięzcy Konkursu ma obowiązek podpisać protokół odbioru 

Nagrody i przesłać na adres Organizatora: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 91-342 Łódź, ul. 

Zbąszyńska 3, w terminie 3 dni od dnia doręczenia Nagrody. 

 

5. 

Nagroda, o której mowa w §3 ust. 1, wysłana zgodnie z postanowieniami §3 ust. 4 Regulaminu 

Konkursu i nieodebrana przez Uczestnika Konkursu w imieniu którego działa przedstawiciel 

ustawowy ulega przepadkowi.  

 

6. 

Nagrody określone w §3 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na 

ekwiwalent pieniężny. 

 

7. 

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

 

 

§4. 

REKLAMACJE 

1. 

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagrody 

określonej w §3 ust. 1, Uczestnicy Konkursu w imieniu których działają przedstawiciele ustawowi 

powinni zgłaszać pisemnie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do dnia 31 

lipca 2020r., z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego 

placówki nadawczej.  

2. 

Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w §4 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie zostanie 

rozpatrzona przez Organizatora. 

 

3. 

Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika 

Konkursu w imieniu którego działa przedstawiciel ustawowy oraz dokładny opis i uzasadnienie 

reklamacji, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: Polska Grupa 

Farmaceutyczna S.A. 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3, albo złożona w siedzibie Organizatora za 

pokwitowaniem. 

 



4. 

Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową (Jury), w terminie 14 dni kalendarzowych 

od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

 

 

5. 

O decyzji Komisji Konkursowej Komisji w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu w imieniu 

którego działa przedstawiciel ustawowy zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany 

w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

 

 

§5. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. 

Na podstawie, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych w ramach 

Konkursu jest Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3,  

91 – 342 Łódź,  zwany dalej ADO. 

 

2. 

ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem  

e – mail: iod@pgf.pl  

 

3. 

ADO przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika Konkursu w imieniu 

którego działa przedstawiciel ustawowy oraz na podstawie zgody przedstawiciela ustawowego dla 

celów związanych z realizacją Konkursu, a w szczególności w celu zgłoszenia i udziału w Konkursie, w 

tym ogłoszenia wyników Konkursu i ewentualnego wręczenia Nagrody oraz rozpatrywania reklamacji 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dla potrzeb wskazanych w zdaniu poprzednim ADO przetwarza następujące 

dane osobowe: imię i nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania Uczestnika Konkursu, imię i 

nazwisko, adres poczty elektronicznej (e - mail), adres do korespondencji, tytuł przedstawicielstwa 

(rodzic, kurator, opiekun ustanowiony orzeczeniem sądowym) przedstawiciela ustawowego. 

 

4. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów związanych z realizacją 

Konkursu i wzięciem udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu w imieniu którego działa 

przedstawiciel ustawowy.  

 

mailto:iod@pgf.pl


5. 

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji Konkursu, a po tym okresie 

wyłącznie przez czas niezbędny dla celów związanych z zabezpieczeniem praw lub ewentualnych 

roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. 

 

6. 

Każdemu Uczestnikowi Konkursu w imieniu którego działa przedstawiciel ustawowy oraz każdemu 

przedstawicielowi ustawowemu Uczestnika Konkursu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 

przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a 

także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

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

 

7. 

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może 

zwrócić się do ADO z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

8. 

W ramach realizacji niniejszego Konkursu nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.  

 

 

§6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. 

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane 

przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny. 

 

2. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

3. 

Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym 

Regulaminie Konkursu oraz w odpowiednich przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie 

dostępne są w siedzibie Organizatora. 

 

4. 



W przypadku powzięcia wiadomości przez Organizatora, że zwycięska Praca konkursowa narusza 

prawa autorskie osób trzecich, przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi 

wydanej Zwycięzcy Konkursu nagrody lub jej równowartości z dnia wydania w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania od Organizatora. Zwrot nagrody w przypadku określonym w zdaniu 

poprzednim nie zwalnia przestawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu z odpowiedzialności na 

zasadach ogólnych, przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

 

5. 

Dane osobowe Uczestników Konkursu w imieniu których działają przedstawiciele ustawowi oraz dane 

osobowe przedstawicieli ustawowych zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie na 

potrzeby uczestnictwa w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. 

 

6. 

Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Organizatora: www.farmacjadlafarmaceutow.pl. 

 

http://www.farmacjadlafarmaceutow.pl/

