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Regulamin  
konkursu na logo dla Świętokrzyskiego Centrum Chorób Płuc, 

 

1. Organizator konkursu. 

Organizatorem konkursu jest:  

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  

im. św. Rafała w Czerwonej Górze, 

ul. Czerwona Góra 10 

26-060 Chęciny 

2. Przedmiot konkursu.  

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu logo dla Świętokrzyskiego 

Centrum Chorób Płuc, dalej „Logo”. Warunki techniczne i krótka informacja na temat 

tego co powinno uwzględniać logo, zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu.  

3. Uczestnicy konkursu. 

 

a. Uczestnikiem konkursu (dalej: Uczestnik) mogą być zarówno profesjonaliści – 

autorzy projektów, firm projektowych oraz studenci kierunków projektowych, 

a także amatorzy. 

b. Uczestnik musi posiadać pełnię praw do projektu logo zgłaszanego w ramach 

niniejszego konkursu, w szczególności prawa autorskie majątkowe i osobiste; 

c. Uczestnik poprzez zgłoszenie projektu logo nie może naruszać praw 

podmiotów trzecich ani przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  

d. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób 

trzecich wskutek naruszenia przez niego ich praw, w szczególności praw 

autorskich oraz dóbr osobistych. 

e. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac 

w celach promocyjnych konkursu bez obowiązku uiszczania honorarium 

autorskiego. Organizator zastrzega, że publikowane do tego celu prace będą 

opatrzone informacją o autorze.  

f. Każdy Uczestnik może złożyć dowolną liczbę projektów. 

g. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.  

h. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy. 

 

4. Etapy konkursu. 

 

Organizator konkursu ustala, że konkurs składa się z jednego etapu  na końcu 

którego następuje rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięzcy. Uczestnicy będą 

mieli za zadanie przygotować dwa projekty Logo (kolorowe oraz czarnobiałe) wraz z 
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przykładowymi propozycjami jego użycia oraz opisem genezy Logo, dalej „prace 

konkursowe”, 

 

5. Harmonogram konkursu:  

 

a) Przygotowanie i przesłanie prac konkursowych: do 27 sierpnia 2021 roku;  
b) Ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora Zwycięzcy konkursu nastąpi 

do dnia 6 września 2021. Organizator zastrzega sobie prawo do 

przesunięcia terminu ogłoszenia wyników. 

c) Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu 

bez podania przyczyn. 

 

6. Warunki udziału: 

a) przesłanie zgłoszenia konkursowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2. Osoba Prawna i podmioty 
nieposiadające osobowości prawnej – załącznik nr 1, Osoba Fizyczna – 
załącznik nr 2. 

b) przygotowanie przez Uczestników konkursu prac konkursowych, zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Załączniku nr 5 

c) przesłanie pisemnego oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3,  

d) przesłanie pisemnego oświadczenia, że zgłoszona przez uczestnika praca 
konkursowa jest jego autorskim dziełem, nie narusza praw osób trzecich,  
a w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich, 
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 

e) dostarczenie w jednej kopercie, za pośrednictwem przesyłki 
pocztowej/kurierskiej lub osobiście (do siedziby Organizatora – Sekretariat 
Główny ) na adres: 
 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. św. Rafała w Czerwonej Górze, 
ul. Czerwona Góra 10 
26-060 Chęciny 
 
z dopiskiem „Konkurs na logo ŚCChP” 
 

f) Koszty przesyłki ponoszą Uczestnicy konkursu. 
g) Prace konkursowe, które wpłyną po terminie wskazanym w punkcie 5 ppkt. A, 

nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 
h) Decyduje data wpływu do Sekretariatu Głównego Szpitala. 
i) Sam udział w konkursie (nadsyłanie prac konkursowych) nie uprawnia do 

jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego. Organizator wypłaca jedynie 
nagrodę główną dla zwycięzcy konkursu. 

j) Niespełnienie powyższych warunków powoduje niezakwalifikowanie do 
konkursu. 
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k) Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją 
warunków konkursu określonych w niniejszym Regulaminie. 

l) Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem zgody na 
wykorzystywanie zwycięskiej pracy we wszelkich materiałach informacyjnych  
i promocyjnych Organizatora. 

m) Złożone prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

 

 

7. Komisja konkursowa: 

a) Do oceny i wyboru najlepszej pracy konkursowej oraz Zwycięzcy, Organizator 
powołuję komisję w następującym składzie: 
               Przewodniczący: 

 Youssef Sleiman – Dyrektor Naczelny 
Członkowie: 

 Emilia Jaworska – Z-ca Dyrektora ds. Planów i Finansów 
 Krzysztof Kasprzyk – Koordynator Sekcji Informatyki 
 Beata Snochowska – Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością 

 
b) Komisja konkursowa podejmuje decyzje w drodze głosowania. Dla ważności 

obrad Komisji konkursowej wymagany jest udział wszystkich członków. 
c) Z posiedzeń Komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół. 

 

 

8. Kryteria oceny: 

 

Prace konkursowe będą oceniane pod kątem: 

a) Zgodności z wymogami zawartymi w załączniku nr 5, 

b) artystycznym  – pomysł, komunikatywność, czytelność, estetyka 

c) graficznym – profesjonalizm pracy zgodny z zasadami sztuki 

d) użytkowym – możliwości zastosowania w materiałach informacyjno-

promocyjnych, spełnienia roli marketingowej i informacyjnej 

 

9. Nagroda: 

 

a) Nagroda za przygotowanie pracy konkursowej została przewidziana jedynie 

dla zwycięzcy konkursu w postaci finansowej – wysokość nagrody to 1000 zł 

netto. 

b) Nagroda za przygotowanie Logo wraz z księgą znaku i przeniesieniem praw 

autorskich i praw zależnych, zostanie wypłacona przez Organizatora na 

podstawie umowy zawartej ze Zwycięzcą konkursu,  którą stanowi  załącznik 

nr 6. 

c) Wypłata nagrody, o której mowa w punkcie 8 ppkt. a, nastąpi w formie 

przelewu na wskazane w umowie konto przez Zwycięzcę. 

d) W przypadku wyboru pracy Uczestnika będącego zespołem autorów nagroda 
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nie ulega zwielokrotnieniu i jest wypłacana osobie upoważnionej przez zespół. 

e) Warunkiem przekazania nagrody Zwycięzcy konkursu jest zawarcie z 

Organizatorem umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych  do  

utworu  stanowiącego  zwycięską  pracę  konkursową, załącznik nr 6. 

10. Prawa autorskie  

 

a) Autor/ Autorzy (oprócz autora zwycięskiego projektu) zachowują autorskie 

prawa majątkowe i prawa zależne do prac nadesłanych w konkursie.  

b) Autor zwycięskiej pracy konkursowej przekazuje autorskie prawa majątkowe i 

prawa zależne na rzecz Organizatora konkursu.  

c) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji 

zwycięskiej pracy konkursowej z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu 

jego skutecznego wykorzystania.  

 

11.  Dane Osobowe – Klauzula Informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), Dz.Urz. UE. L. 2016, Nr 

119, s.1. – dalej: „RODO”, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej 

Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel. 41 34-655-45 do 48, 

czerwonagora@czerwonagora.pl, fax. 41 346 55 67, NIP: 9591289964, REGON: 000296213 

(zwany dalej Szpitalem)- informuje, że: 

 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-

060 Chęciny, tel. 41 34-655-45 do 48, czerwonagora@czerwonagora.pl, fax. 

41 346 55 67, NIP: 9591289964, REGON: 000296213 

b) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznaczonego 

przez Szpital:  tel.: 41 34 655 45 wew. 211 , e-mail: iod@czerwonagora.pl 

c) Dane osobowe będą przetwarzane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. Św. Rafała w Czerwonej Górze przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

prawidłowej procedury konkursowej na logo dla Świętokrzyskiego Centrum 

Chorób Płuc, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.  

d) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze danych osobowych narusza 

przepisy w zakresie ich ochrony – osobom fizycznym przysługuje prawo do 
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wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

e) Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania 

tych danych będzie brak możliwości przystąpienia do konkursu. 

f) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państw trzecich, 

ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). 

g) W Szpitalu obowiązuje „Polityka realizacji praw i wolności osób, których 

dotyczą dane” dostępna u IOD, uwzględniająca m.in. przysługujące 

Pani/Panu, na zasadach określonych RODO, prawo: dostępu do treści swoich 

danych (art. 15 RODO), żądania sprostowania swoich danych (o ile są 

nieprawidłowe) oraz uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia 

sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że 

przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

h) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

 podmiotom przetwarzającym je na podstawie umów ze Szpitalem; 

 organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania 

danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, 

instytucjom państwowym, itp.), gdy wystąpią z takim żądaniem, w 

oparciu o stosowną podstawę prawną.             

i) W Szpitalu wdrożono zasady wynikające z RODO, w szczególności dotyczące 

minimalizacji celu przetwarzania danych, zasady zgodności z prawem  

i wprowadzonymi na jego podstawie wewnętrznymi procedurami. 

j) W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji na temat 

ochrony danych osobowych, udzieli ich Inspektor Ochrony Danych wskazany 

w pkt. 11 lit.b. 
 

 

12. Postanowienia końcowe.  

 

a. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich 

związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem 

błędnych bądź nieaktualnych danych przez Uczestników konkursu oraz 

nieprawdziwych oświadczeń. Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na 

Uczestniku, który podał błędne bądź nieaktualne dane albo złożył 

nieprawdziwe oświadczenia.  

b. Dopuszcza się możliwość niewyłonienia zwycięskiej pracy i nieprzyznania 

nagrody, bez podania przyczyny.  

c. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie.  
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d. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora. 

Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o tym poprzez adres email 

podany w formularzu zgłoszeniowym lub telefonicznie.  

e. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się 

odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu 

Cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320 z późn. zm.) i ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1231, z 2020 r. poz. 288., z późn. zm.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………. 
(podpis Dyrektora Szpitala) 

 
 
 
 
 

 

 


