
REGULAMIN
LETNIEGO KONKURSU 

DLA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

„Wakacyjny Dar Życia 2017”

1. Konkurs trwa od 03.04.2017r. do 29.09.2017r.
2. Konkurs  odbywa  się  pod  honorowym  patronatem  Dyrektora  Regionalnego  Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
3. Organizatorem Konkursu jest Klub HDK PCK przy RCKiK „Czerwoni” .
4. W Konkursie mogą brać udział honorowi dawcy krwi z rejonu działania RCKiK  w  Wałbrzychu.
5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie komisji konkursowej oraz Zarząd Klubu HDK
PCK przy RCKiK „Czerwoni”
6. Celem Konkursu jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz poprawa zaopatrzenia w
krew Szpitalnych Banków Krwi szczególnie w okresie wakacyjnym.  
7. Warunkiem uczestnictwa  w Konkursie  jest  oddanie  krwi  pełnej 3  razy  mężczyźni,  2  razy
kobiety w czasie trwania Konkursu.
8. Kupony  przygotowane  przez  Organizatora  potwierdzające  oddanie  krwi  będą  wydawane  w
RCKiK w Wałbrzychu i  na Ekipach Wyjazdowych.
9. W losowaniu  biorą  udział  tylko  kupony  przygotowane  przez  Organizatora,  bez  poprawek  i
skreśleń.
10. Każdorazowe oddanie krwi będzie potwierdzone na kuponie konkursowym poprzez naklejenie
kodu kreskowego z numerem donacji. 
11. Kupony  konkursowe  można  składać  w  RCKiK   i  na  Ekipach  Wyjazdowych  do  dnia
13.10.2017r. do przygotowanych przez Organizatora pojemników.  
12. Ilość  wylosowanych  kuponów  konkursowych  będzie  zależna  od  ilości  nagród  w  dniu
losowania, przy czym Organizator gwarantuje nie mniej niż 10-dziesięć nagród.
13. Jednemu wylosowanemu kuponowi konkursowemu może odpowiadać tylko jedna nagroda.
14. Losowanie  nagród  odbędzie  się  w  listopadzie  2017r. w  siedzibie  Regionalnego  Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w obecności przedstawicieli Klubu HDK PCK
przy RCKIK „Czerwoni” i prawnika.
15. Wyniki Konkursu (na prośbę Organizatora) zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w RCKiK
i  umieszczone  na  stronie  internetowej  RCKiK  www.rckik.walbrzych.pl.  aby  dotarły  do  jak
największej liczby Krwiodawców, oraz na Fanpage na Facebooku Klubu HDK PCK przy RCKiK
„Czerwoni”
16. Wylosowane nagrody będą gotowe do odebrane nie później niż 1 grudnia 2017r.
17. Nagrody przyznawane w Konkursie są nagrodami rzeczowymi.
18. Należny od nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wygranych w konkursach,
określony  art.  30  ust.  I  pkt.2  Ustawy  z  dnia  26.07.1991  r.  o  podatku  dochodowym  od  osób
fizycznych , uiszcza uczestnik Konkursu lub dobrowolnie sponsor nagrody w wysokości określonej
właściwym przepisem – dotyczy nagród, których wartość przekroczy 760 PLN brutto.
19. Organizator  Konkursu  nie  przewiduje  nagród,  dla  których  wartość  pojedynczej  nagrody
przekroczy 5000 PLN podlegających Ustawie o grach hazardowych (Dz.U.nr 201, poz.  1540 z
2009r.) w związku z tym nie będzie wymagana obecność notariusza podczas losowania nagród.
20. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
21. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Regulamin jest
dostępny w czasie trwania konkursu w siedzibie Klubu SHDK RP oraz na prośbę Organizatora  w
siedzibie RCKiK,  na Ekipach Wyjazdowych oraz na str.  www.rckik.walbrzych.pl. W sprawach
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nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  zastosowanie  mają  postanowienia  prawa
powszechnie obowiązującego.
22. Dane  osobowe  przekazane  Organizatorowi  będą  przetwarzane  zgodnie  z  ustawą  z  dnia
29.08.1997r.  O ochronie  danych osobowych (Dz.U.z  2001r.  Nr  101 poz..926 ze  zm.).  Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej
nagrody. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania
oraz żądania usunięcia.
23. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników Konkursu
oraz osób trzecich.
24. Wszystkie  reklamacje  dotyczące  Konkursu  należy  zgłaszać  do  Organizatora  w  formie
wyłącznie pisemnej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zaistnienia podstawy do reklamacji,
pod  rygorem  wygaśnięcia  jakichkolwiek  roszczeń  uczestnika  w  związku  z  jego  udziałem  w
Konkursie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od zakończenia Konkursu.

Postanowienia końcowe:

1. Organizator  oświadcza,  że  Konkurs  nie  jest  grą  losową  ani  zakładem  wzajemnym  w
rozumieniu  przepisów ustawy z  dnia  29  lipca  1992r.  O  grach  i  zakładach  wzajemnych  (tekst
jednolity: Dz.U. Z 2004 roku, nr 4, poz. 27 z późn. Zmianami).
2. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualną  utratę  danych  osobowych
uczestników Konkursu spowodowaną awarią systemu z przyczyn niezależnych od organizatora.
3. Poprzez  zgłoszenie  uczestnictwa  w  Konkursie  w  trybie  określonym  w  pkt.  22  uczestnik
Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia Regulaminu.
4. Informacje  o Konkursie,  w tym niniejszy Regulamin dostępne są przez  cały okres  trwania
Konkursu na Fanpage na Facebooku Klubu HDK PCK przy RCKiK „Czerwoni” oraz na prośbę
Organizatora w siedzibie RCKiK w Wałbrzychu i na stronie www.rckik.walbrzych.pl. 
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