
REGULAMIN KONKURSU 

„Paszport Uczestnika  

XXVII Kongresu Medycyny Weterynaryjnej PSLWMZ” 

 
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.  Organizatorem Konkursu „Paszport Uczestnika XXVII Kongresu Medycyny 

Weterynaryjnej PSLWMZ” zwanym dalej „Konkursem" jest Polskie Stowarzyszenie 

Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (w skrócie PSLWMZ) z siedzibą w Lublinie przy 

ulicy Lubartowskiej 68 A lok. U5 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód 

w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 

pod nr KRS 0000015583, NIP 712-22-93-231, zwanym dalej „Organizatorem". 

2. Celem Konkursu jest: 

 uatrakcyjnienie udziału lekarzy weterynarii w XXVII Kongresie Medycyny 

Weterynaryjnej PSLWMZ. 

 zachęcenie uczestniczących w Kongresie lekarzy weterynarii do odwiedzenia stoisk 

Sponsorów i Wystawców biorących udział w XXVII Kongresie Medycyny 

Weterynaryjnej PSLWMZ, którzy zgłosili Organizatorowi chęć uczestniczenia 

w Konkursie.  

 pozyskanie przez PSLWMZ hasła promującego Stowarzyszenie, wykorzystując 

kreatywność uczestników Kongresu. 

3. Konkurs jest urządzany na terenie miejsca odbywania się XXVII Kongresu Medycyny 

Weterynaryjnej PSLWMZ (zwany dalej Kongresem) – Hotel DoubleTree by Hilton Łódź. 

4. Zasady organizacyjne Konkursu określa niniejszy Regulamin. 

 

 
§2. CZAS TRWANIA KONKURSU 

 

Konkurs trwa od godziny 07.00 16 listopada 2019 r. do godziny 10.00 17 listopada 2019 r. 

 
§3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1.Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej ,,Uczestnik") może być osoba fizyczna, która spełnia 

łącznie następujące warunki: 

a. jest lekarzem weterynarii, który ma wykupione uczestnictwo w dwóch dniach 

Kongresu, 

b. jest obecna osobiście na Kongresie w dniach jego trwania,  

c. odebrała w momencie rejestracji uczestnika w recepcji Kongresu „Paszport 

Uczestnika” (wzór paszportu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu), 

d. uzyskała w „Paszporcie Uczestnika” potwierdzenie wizyt przy wszystkich 

stoiskach Sponsorów i Wystawców biorących udział w Kongresie i Konkursie. 

e. stworzyła hasło promujące Stowarzyszenie będące rozwinięciem skrótu  

      P …………………………………… 

S …………………………………… 

L …………………………………… 

W …………………………………... 

M …………………………………... 

Z …………………………………… 

f. złożyła do godziny 10.00 w dniu 17 listopada 2019 r. prawidłowo wypełniony 

„Paszport Uczestnika” do urny znajdującej się w recepcji Kongresu. 



2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie władz Organizatora, ich 

współmałżonkowie i dzieci, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie 

domowym oraz współpracownicy, współpracujący przy obsłudze Konkursu, jak też ich 

pracownicy oraz współmałżonkowie i dzieci tych pracowników, jak też osoby pozostające 

z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. Potwierdzeniem udziału lekarza weterynarii w Konkursie jest wrzucenie otrzymanego 

w momencie rejestracji na Kongresie, wypełnionego zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w par. 3 ustęp 4 „Paszportu Uczestnika” do urny w terminach określonych w par. 3 ustęp 1 

pkt. f Regulaminu. 

4. Przed wrzuceniem „Paszportu Uczestnika” do urny, Uczestnik zamieszcza w paszporcie 

swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres miejsca pracy, adres poczty mailowej, 

zgodę na przetwarzanie podanych w paszporcie swoich danych osobowych, stworzone hasło 

promujące Stowarzyszenie oraz potwierdzenie odwiedzenia wszystkich stoisk Sponsorów 

i Wystawców biorących udział w Kongresie i Konkursie. 

5. W procesie wyłaniania zwycięzcy Konkursu biorą udział tylko Paszporty Uczestnika, które 

spełniają łącznie następujące warunki:  

a) zostały poprawnie wypełnione zgodnie z paragrafem 3 ustęp 4 niniejszego Regulaminu, 

b) zawierają potwierdzenia odwiedzenia stoisk wszystkich Sponsorów i Wystawców 

biorących udział w Kongresie i Konkursie,  

c) zawierają stworzone hasło promujące PSLWMZ, 

d) zostały w odpowiednim terminie określonym w par. 3 ustęp 1 pkt. f Regulaminu 

wrzucone przez uczestnika do urny konkursowej. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepobranie przez uczestnika Kongresu 

„Paszportu Uczestnika” w procesie rejestracji w recepcji Kongresu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych i tożsamości osób, ubiegających się 

o wydanie przyznanej nagrody.  

8. Uczestnik Kongresu przystępując do Konkursu w pełni akceptuje niniejszy Regulamin 

Konkursu. 

9. Każdy zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora, bezterminowo i nieodpłatnie, 

autorskie prawa majątkowe do zaproponowanego hasła promującego PSLWMZ do 

wykorzystania na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności określonych 

w art. 50 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zwycięzca udziela także w sposób 

nieograniczony i bezterminowy zezwolenia na wykonywanie przez Organizatora autorskich 

praw zależnych. Dzieje się to automatycznie i bez konieczności składania w tej sprawie 

jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli Uczestnika i Organizatora.  

 
§4. NAGRODY 

 

1. Po rozstrzygnięciu Konkursu zwycięzcy jest przyznawana jedna nagroda, która składa się 

z dwóch części: nagrody rzeczowej o wartości 10 000,00 PLN oraz nagrody pieniężnej 

w wysokości 1 100,00 PLN. 

2. Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 11 100,00 (słownie: jedenaście tysięcy sto 

złotych).  

3. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do przyznanej nagrody na 

osoby trzecie.  

4. Przyznaną nagrodę zwycięzca musi odebrać osobiście. 

5. Przyznana nagroda jest wydawana zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361). 

 
 

 



§5. ZASADY UZYSKANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRODY W KONKURSIE 

 

1. Zwycięzcą Konkursu zostaje lekarz weterynarii, który spełnia warunki określone 

w paragrafie 3 Regulaminu, a stworzone przez niego hasło promujące PSLWMZ zostało 

uznane przez członków Komisji Konkursowej za najlepsze. 

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają reklamacji. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w dniu 17 listopada 2019 o godzinie ………. 

na Hali IV w hotelu DoubleTree by Hilton Łódź. 

4. Ogłoszenia wyników Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa wyczytując imię 

i nazwisko zwycięzcy. 

5. W przypadku niezgłoszenia się wyczytanej osoby w czasie 2 minut, członkowie Komisji 

Konkursowej wyczytują imię i nazwisko osoby, która zajęła drugie miejsce w Konkursie 

i ta osoba zostaje zwycięzcą Konkursu. 

6. Gdy wyczytana osoba zgłosi się, Komisja dokonuje weryfikacji jej tożsamości i po 

pozytywnym zweryfikowaniu, wręcza jej przyznaną nagrodę. 

7. Przyznana nagroda będzie wydana po potrąceniu należnego podatku dochodowego 

(zryczałtowany podatek dochodowy – 10% wartości przyznanej nagrody).  

8. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać protokół wydania przyznanej nagrody 

stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu udostępniany przez członków Komisji. 

Brak podpisu protokołu wydania przyznanej nagrody skutkuje utratą przez zwycięzcę 

prawa do przyznanej nagrody. Podpisany protokół wydania przyznanej nagrody stanowi 

dowód wydania nagrody. 

9. Za wszelkie kwestie związane z realizacją przyznanej nagrody oraz przebiegiem Konkursu 

odpowiada Organizator. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania przyznanej 

nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, a w szczególności niespełnienia przez 

zwycięzcę warunków wydania przyznanej nagrody, o których mowa w Regulaminie. 

W takim przypadku przyznana nagroda przepada na rzecz Organizatora. 

 

 
§6. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCY KONKURSU, NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM 

KONKURSU. 

 

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora (zwana dalej „Komisją"), w składzie pięcioosobowym.  

2. Do zadań Komisji należy w szczególności:  

 zabezpieczenie zgodności przebiegu Konkursu z Regulaminem Konkursu i zasadami 

pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,  

 zweryfikowanie złożonych przez uczestników Konkursu „Paszportów Uczestnika” pod 

względem spełnienia wymogów określonych w par.3 pkt 5 Regulaminu, 

 wyłonienie zwycięzcy Konkursu, 

 podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik Konkursu,  

 udział w czynnościach wydania przyznanej nagrody, sprawdzenie i potwierdzenie 

posiadania uprawnień do odbioru przyznanej nagrody przez zwycięzcę Konkursu,   

3. Komisja Konkursowa dokonując wyłonienia zwycięzcy Konkursu: 

 sprawdza wszystkie Paszporty Uczestnika złożone w prawidłowym terminie do urny 

konkursowej,  

 ocenia spełnienie wymogu określonego w par.3 ustęp 1, pkt. d, e,  

 ocenia jakość stworzonego hasła promującego PSLWMZ, biorąc pod uwagę między 

innymi następujące cechy:  



o prostota hasła,  

o identyfikacja PSLWMZ,  

o łatwość zapamiętania hasła,  

o oryginalność hasła,  

o spójność,  
o podkreślanie kluczowych cech PSLWMZ, 

o jest rozwinięciem skrótu PSLWMZ. 
4. Komisja dokonuje wyboru najlepszego hasła i ustala zwycięzcę Konkursu .  

5. Komisja sporządza protokół z wyboru zwycięzcy Konkursu. 

 
§7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U 2018 poz.1000 z dnia 24 maja 2018) oraz 

Rozporządzenie 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). 

 
§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje 

o Konkursie dostępne w materiałach promujących Kongres mają jedynie charakter 

informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej 

www.pslwmz.pl, w siedzibie Organizatora oraz w trakcie trwania Kongresu w recepcji 

Kongresu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik do Regulaminu Konkursu  
„Paszport Uczestnika XXVII Kongresu Medycyny Weterynaryjnej 

 Małych Zwierząt PSLWMZ” 

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZYZNANEJ NAGRODY 

 

 

Niniejszym potwierdzam odbiór przyznanej nagrody o wartości brutto .............................. 

złotych, na którą składa się:  

1. nagroda rzeczowa w postaci....................................................................................... 

            o wartości ...............................................................................................złotych oraz  

 

2. nagroda pieniężna w kwocie ......................................................................... złotych.  

 

Jednocześnie upoważniam Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych 

Zwierząt z siedzibą w Lublinie do potrącenia kwoty należnego podatku z nagrody pieniężnej 

i przekazania na konto właściwego Urzędu Skarbowego.  

 

Nagroda została odebrana dnia ................................................  

 

 

 

 

Imię i nazwisko ...................................................   Podpis................................. 

 
 


