
 
 

 
 

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO REKLAMOWE  
PROMUJĄCE FESTYN KRWIODAWCÓW W NASZYM REGIONIE 
 
I. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU. 
1. Organizatorem konkursu jest Klub HDK „Kropla Życia” im. Maksymiliana Marii Kolbego działający 
przy Parafii Katedralnej w Świdnicy. 
2. Celem konkursu jest wyłonienie hasła zachęcającego do wzięcia udziału w festynie, a także 
promującego ideę honorowego dawstwa krwi. Hasło może również przyczyniać się do zachęcenia 
ludzi w czynnym oddawaniu krwi. 
3. Zwycięskie hasło będzie służyło promocji festynu, który będzie miał miejsce we wrześniu 2011 r.  
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 
II. ADRESACI KONKURSU 

1. Konkurs nie zwiera ograniczeń wiekowych. 
 

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie propozycji hasła na adres: 
kroplazycia@o2.pl 
2. W mailu prosimy wpisać także imię, nazwisko, adres oraz numer kontaktowy (dane te są 
wymagane w przypadku, gdy laureat nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w festynie). 
3. Klub HDK „Kropla Życia” zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych osobowych tylko w 
celu wyłonienia laureata, jednocześnie informując, iż ich dane nie zostaną nigdzie opublikowane bez 
ich zgody i nie zostaną przekazane osobom trzecim. 
3. Nadesłanie hasła równoznaczne jest z akceptacją regulaminu konkursu. 
4. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgłaszane hasła są jego autorstwa oraz nie naruszają 
praw osób trzecich. 
5. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich 
osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik. 
6. Na Konkurs Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę haseł jednorazowo. 
 
IV. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC 
1. Prace należy przesyłać na adres kroplazycia@o2.pl 
2. Termin nadsyłania prac: w konkursie wezmą udział prace, które dotrą do dnia  
23 lipca 2011 r. do godz. 00.00 
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
 
V. JURY KONKURSU 
Komisja Konkursowa składać się będzie z przedstawicieli zarządu klubu oraz Komisji Rewizyjnej. 
 
VII. NAGRODY 
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja przyzna jedną nagrodę główną 
w postaci nagrody niespodzianki ufundowanej przez Klub HDK „Kropla Życia”. 
 
Nagroda: 
1. Niespodzianka, która zostanie wręczona laureatowi podczas festynu. 
2. Laureat zobowiązany jest do dobrowolnego przekazania praw autorskich hasła, w zamian za 
wręczoną mu nagrodę. 
3. Komisja zastrzega sobie prawo do uznania konkursu za nierozstrzygnięty i nie przyznania 
nagrody. 
Pytania związane z konkursem prosimy kierować wyłącznie drogą mailową na adres: 
kroplazycia@o2.pl 
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