Regulamin konkursu „Mam sprawę”
(obowiązuje od 01.07.2015 roku)
§1
1.
2.

3.

4.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Konkurs „Mam sprawę” (zwany dalej Konkursem) jest prowadzony przez Grupę Doradczą Prawno-Medyczną GDPM,
Tomasz Rosa (zwaną dalej Organizatorem), z siedzibą w Gdańsku 80-210, al. Zwycięstwa 48, NIP: 583-110-59-51.
Konkurs odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i umoŜliwia publikację treści tekstowych,
wizualnych, zdjęć i filmów (zwanych dalej Artykułem), w Kwartalniku „Wypadki i Odszkodowania” (zwanym dalej
Kwartalnikiem), portalach internetowych Organizatora oraz innych nośnikach, w jakiejkolwiek formie, na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem), moŜe być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
cudzoziemiec posiadający taki adres.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być aktualni lub byli pracownicy Organizatora oraz aktualni lub byli Partnerzy
Organizatora.
§2
Konkurs polega sporządzeniu przez Uczestnika i na przesłaniu do Organizatora Artykułu, którego treść porusza
istotne problemy prawne, medyczne lub społeczne osób poszkodowanych w wypadkach.
Warunkiem przyznania Uczestnikowi nagrody jest:
a) Przesłanie pocztą tradycyjną do Organizatora (na adres: GDPM, Tomasz Rosa, 80-210 Gdańsk, al. Zwycięstwa
48), Artykułu wraz z Klauzulą Zgody, w terminie jednego miesiąca przed zamknięciem danego numeru
Kwartalnika.
b) Uzyskanie od Komisji Konkursowej najwyŜszej oceny treści Artykułu wśród wszystkich Artykułów, które zostały
nadesłane do Organizatora w okresie trzech miesięcy przed zamknięciem danego numeru Kwartalnika „Wypadki
i Odszkodowania”.
Artykuły przekazane Organizatorowi po terminie zamknięcia danego numeru Kwartalnika, biorą udział w Konkursie w
następnej edycji, tj. do zamknięcia następnego wydania Kwartalnika.
Ustala się terminy zamknięcia Kwartalnika:
a) do 31.07.2015
b) do 31.10.2015
c) do 31.01.2016
d) do 30.04.2016
e) do 31.07.2016
f) do 31.10.2016
g) do 31.01.2017
h) do 30.04.2017 roku.
Klauzula Zgody obejmuje treść: „Ja, niŜej podpisany: (imię i nazwisko), zamieszkały: (adres do doręczeń), telefon
kontaktowy: (nr telefonu), adres email: (adres email) zapoznałem się treścią regulaminu konkursu „Mam sprawę” i go
akceptuję. (czytelny podpis)”.
Kryteriami, branymi pod uwagę przez Komisję Konkursową przy ocenie Artykułu są:
a) trafność tematu,
b) obiektywizm oraz krytyczne spojrzenie autora Artykułu na rzeczywistość,
c) styl i swoboda wypowiedzi autora,
d) moŜliwość zaangaŜowania czytelników, nakłonienia ich do aktywności.
Komisja Konkursowa jest ustanowiona przez Organizatora i składa się z 3 osób, wchodzących w skład redakcji
Kwartalnika.
Nagrodą w konkursie jest nagroda pienięŜna w wysokości:
a) za zajęcie I miejsca – 1.500,00 złotych brutto,
b) za zajęcie II miejsca - 750,00 złotych brutto,
c) za zajęcie III miejsca - 500,00 złotych brutto.
Nagrody przyznawane są co trzy miesiące, w okresie trwania Konkursu.
Datą zgłoszenia się Uczestnika do Konkursu jest data wpływu Artykułu wraz z Klauzulą Zgody w formie pisemnej na
adres Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak moŜliwości dostarczenia Artykułu, wynikający z przyczyn leŜących
po stronie operatorów pocztowych.
Przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest Organizator.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.07.2015 roku, kończy w dniu 30.04.2017 roku.
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Wyniki Konkursu opublikowane będą na stronie internetowej www.wypadkiiodszkodowania.pl, www.gdpm.pl oraz w
Kwartalniku.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie 10 dni roboczych po terminie zamknięcia Kwartalnika, o których
mowa w § 2 ust. 4.
Nagrodzony Uczestnik zostanie drogą elektroniczną powiadomiony o przyznaniu nagrody oraz poproszony o
przekazanie Organizatorowi pisemnej dyspozycji płatniczej w terminie 10 roboczych dni od dnia zawiadomienia.
Nagroda zostanie przekazana przekazem pocztowym lub przelewem w terminie 10 dni roboczych po dniu
przekazania Organizatorowi dyspozycji płatniczej Uczestnika.
W przypadku nieprzekazania przez Uczestnika dyspozycji płatniczej w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 nagroda
przechodzi do dyspozycji Organizatora Konkursu.
§4

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Uczestnik Konkursu przesyłając Artykuł wyraŜa zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie
publikację Artykułu w Kwartalniku, w portalach internetowych Organizatora, jego materiałach reklamowych oraz na
korzystanie na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in.
drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in.
drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
c) wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do
baz danych,
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby kaŜdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw
pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach
dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych,
e) publiczne wykonanie i odtwarzanie, wystawianie i wyświetlanie a takŜe uŜyczanie i/lub najem,
f) obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału do wymogów
Organizatora,
g) nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestnika oraz innych osób utrwalonych w Artykule, na zdjęciach lub w
filmach i innych materiałach nadesłanych przez Uczestnika,
h) wykorzystania wiadomości, zdjęć, filmów i innych materiałów nadesłanych przez Uczestnika w róŜnych
formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich
fragmentów) do
i) innych utworów i tworzenia opracowań,
j) umieszczania wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów nadesłanych przez Uczestnika w bazach danych,
k) wykorzystania wiadomości, zdjęć filmów lub innych materiałów nadesłanych przez Uczestnika, w celu promocji
Organizatora.
Uczestnik upowaŜnia Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanego przez Uczestnika Artykułu
w celu ich opisania.
Przesyłając Artykuł, Uczestnik oświadcza, Ŝe:
a) ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem, filmem lub innym materiałem oraz Ŝe przysługują mu
autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału, które nie są ograniczone na
rzecz osoby trzeciej lub Ŝe przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego
materiału na zasadzie licencji,
b) informacja zawarta w Artykule jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.
Uczestnik oświadcza, iŜ osoby utrwalone w Artykule nadesłanym przez Uczestnika, których zgoda jest konieczna do
ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku.
Uczestnik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w § 4 i 5 Regulaminu na
kaŜde Ŝądanie Organizatora.
Uczestnik, przesyłając Organizatorowi Artykuł, ponosi pełną odpowiedzialność za zawartą w nim treści oraz za
ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
Uczestnik wyraŜa zgodę na udzielanie przez Organizatora sublicencji oraz przenoszenie praw i zezwalanie osobom
trzecim na korzystanie z przesłanych wiadomości, zdjęć lub filmów nadesłanych przez Uczestnika, w zakresie
określonym w niniejszym Regulaminie.
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§5
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treści przekazywane przez Uczestników Konkursu,
b) autentyczność informacji i danych podawanych przez Uczestników.
Organizator zastrzega, Ŝe ma prawo do niepublikowania nadesłanego Artykułu bez konieczności uzasadnienia oraz
prawo do redagowania, przerabiania, skracania nadesłanych materiałów oraz łączenia ich z innymi utworami, jak
równieŜ dostosowywania nadesłanych materiałów do wymogów Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do podania imienia i nazwiska Uczestnika w celu identyfikacji autora Artykułu
nadesłanego do Organizatora. Organizator nie będzie upubliczniać innych danych Uczestnika z wyjątkiem sytuacji
przewidzianych przepisami prawa (zgodnie z art. 29 Ustawy o ochronie danych osobowych).
§6

Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, której wynik zaleŜy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
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Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym
dla przeprowadzenia Konkursu.
Administrator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w
szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupowaŜnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator moŜe zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyraŜenie zgody na przetwarzanie innych danych
osobowych Uczestnika dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Administratora.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemoŜliwi udział Uczestnika w
Konkursie.
Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść
pisemne Ŝądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w
przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych naleŜy
kierować na adres Organizatora.
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Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, usługi internetowe lub za działalność osób trzecich.
Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Konkursu powinny być składane pisemnie na adres Organizatora w
terminie 14 dni roboczych od dnia zdarzenia będącego przyczyną złoŜenia reklamacji. Reklamacje wniesione po tym
terminie nie będą rozpatrywane. Organizator w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy
otrzymaną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku. Decyzje podjęte w
wyniku rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i dalsza korespondencja w tej sprawie nie będzie rozpatrywana.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy, odpowiedni dla siedziby Organizatora. Skierowanie przez
Uczestnika sprawy na drogę sądową jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, o której mowa w
ust. powyŜej.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
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Organizator zastrzega sobie prawo przedłuŜenia czasu trwania Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagród i terminów rozstrzygania Konkursu, a nawet odwołania w
przypadku zdarzeń losowych, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej: www.wypadkiiodszkodowania.pl.
Uczestnik zobowiązuje się do bieŜącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu pod adresem
www.wypadkiiodszkodowania.pl.
§ 10
Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej: www.wypadkiiodszkodowania.pl.
Szczegółowe informacje o konkursie moŜna uzyskać pod numerami telefonu 58 303-46-38 (siedziba Organizatora)
lub 801-120-020 (całkowity koszt połączenia w cenie jednego impulsu wg taryfy operatora).

