
Regulamin Konkursu „Pomysł na nazwę” 
Centrum Medycznego Dr Smółka 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Pomysł na nazwę” (i zwany będzie w dalszej części 
niniejszego Regulaminu „Konkursem”). 

2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest dokumentem zawierającym zasady i 
warunki uczestnictwa w Konkursie. 

3. Organizatorem konkursu jest Centrum Medyczne Dr Smółka w Chrzanowie przy ul. ks. J. 
Skorupki 1C  (zwane dalej "Organizatorem"). 

4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.facebook.com . 

5. Uczestnikiem Konkursu (dalej "Uczestnik") może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca 
miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych zgłaszająca swój pomysł lub pomysł swojego dziecka. 

6. Użytkownik - użytkownik serwisu społecznościowego Facebook posiadający aktywne konto na 
tym serwisie. 

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

8. Konkurs prowadzony jest od 18 lipca do 24 lipca 2022, do godziny 21.00. Zgłoszenia złożone 
po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

9. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 27 lipca 2022 r. do godz. 20:00 na 
portalu Facebook. 

10. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 
Kodeksu cywilnego za wykonanie oznaczonych w Regulaminie czynności. 

§ 2 

Zasady Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu może być Użytkownik serwisu społecznościowego Facebook 
posiadający aktywne konto na tym serwisie. 

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów 
działających na zlecenie Organizatora w zakresie obsługi Konkursu, oraz ich małżonkowie, 
powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia, krewni w linii prostej i bocznej do drugiego 
stopnia. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a. dostarczenie pomysłu na nazwę urządzenia do terapii skolioz w pozycji stojącej z 
zastosowaniem mechanizmu biofeedback (zwanego dalej „Urządzaniem”) w postaci 
komentarza do posta na portalu Facebook z ogłoszeniem o konkursie; 

b. polubienie profilu Centrum Medycznego Dr Smółka na portalu Facebook. 

4. Zgłoszone do Konkursu nazwy: 
 

a. powinny być wymyślone samodzielnie przez Uczestnika; 
b. muszą być zgodne z funkcją Urządzenia; 

https://www.facebook.com/CentrumDruku


 

c. nie mogą być zastrzeżone ani chronione prawami autorskimi osób trzecich. 
 

5. Jeden Uczestnik może w ramach Konkursu zaproponować od jednej do trzech nazw. 
 

6. W przypadku zgłoszenia dwóch takich samych pomysłów na nazwę przez różnych Uczestników 
ocenie podlega tylko pomysł zgłoszony jako pierwszy. 

7. Zgłoszenie przez Uczestnika nazwy, o której mowa w § 2 pkt. 3 Regulaminu, jest równoznaczne: 

a. z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na warunki Konkursu zawarte w niniejszym 
Regulaminie; 

b. z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przesłanie przez Organizatora wiadomości e-
mail lub wiadomości wysłanej za pośrednictwem serwisu Facebook w razie uzyskania 
wyróżnienia w Konkursie, na umieszczenie jego danych (imię i nazwisko, nickname 
Użytkownika Facebook). 

8. Wybrany przez Organizatora w ramach Konkursu pomysł na nazwę nie musi być wykorzystany 
przez Organizatora. 

§ 3 

Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród 

1. Na czas trwania Konkursu Organizator powoła komisję nadzorującą przebieg konkursu w celu 
zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z zasadami 
ustalonymi niniejszym Regulaminem. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane 
przez Organizatora w liczbie 4. 

2. Kryteria oceny zgłoszeń 

Podmioty odpowiedzialne za ocenę pomysłów dokonają po zakończeniu Konkursu oceny 

biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

a. Koncepcja, 

b. Pomysłowość,  

c. Oryginalność, 

d. Zgodność propozycji nazwy z tematem konkursu. 

3. Uczestnikowi, którego propozycja nazwy, o której mowa § 2 pkt. 3 Regulaminu, zostanie 
wyróżniona przez komisję nadzorującą przebieg Konkursu otrzyma nagrodę główną w postaci 
vouchera o wartości 300 zł na usługi rehabilitacji, fizjoterapii i fizykoterapii w Centrum 
Medycznym Dr Smółka. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wyróżnienia i przyznania dodatkowych nagród innym 
Uczestnikom. 

5. Voucher, o którym mowa w pkt 3 może zostać wykorzystany tylko przez osobę nagrodzoną, jej 
małżonka lub dziecko / podopiecznego. 

6. O przyznaniu Nagród wyróżnieni Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora w dniu 
rozstrzygnięcia Konkursu telefonicznie, e-mailem lub wiadomością wysłaną za pośrednictwem 
serwisu Facebook. 



 

7. Wyróżniony Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 3 dni od daty otrzymania wiadomości o 
przyznanej Nagrodzie, o której mowa w § 3 pkt 6, przesłać wiadomość e-mail na adres 
centrum@drsmolka.pl zawierającą informacje niezbędne do przekazania nagrody. 

a. imię i nazwisko; 

b. adres korespondencyjny; 

c. zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, 
poz. 923 z późniejszymi zmianami) na przetwarzanie moich danych przez Centrum 
Medyczne Dr Smółka  z siedzibą w Chrzanowie, ul. Skorupki 1C, na cele związane z 
Konkursem organizowanym w dniach 18-24 czerwca 2022 r. na profilu „Dr Smółka 
Centrum Medyczne” na portalu Facebook pod rygorem wykluczenia z Konkursu i 
utraty uprawnień do nagrody”; 

d. nieograniczoną zakresem, terytorium i przedmiotem wykorzystania nieodpłatną zgodę 
na przekazanie praw autorskich do nazwy. 

8. Uczestnik może zostać wykluczony z uczestnictwa w konkursie na zasadach opisanych w § 4 
Regulaminu. 

9. W przypadku wykluczenia wyróżnionego Uczestnika z Konkursu Organizator zastrzega sobie 
prawo do przeniesienia uprawnień do nagrody na kolejnego Uczestnika, którego propozycja 
nazwy zostanie wybrana w trybie, o którym mowa w § 3 pkt 2-4. Regulaminu. Postanowienia 
Regulaminu dotyczące wyróżnionych Uczestników stosuje się odpowiednio. 

10. Wyróżnionemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na ekwiwalent 
pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o 
wydanie Nagrody. 

§ 4 

Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie 

1. W przypadku gdy: 

a. Uczestnik nie posiada praw autorskich do zgłoszonej nazwy; 

b. Uczestnik nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w 
Regulaminie, w szczególności w § 1 pkt 5 i § 2; 

c. Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane niezbędne do przyznania 
Nagrody, o której mowa § 3 pkt 4,5,6; 

d. Uczestnik nie prześle niezbędnych danych do przekazania nagrody w terminie, o 
którym mowa w § 3 pkt 8 niniejszego Regulaminu; 

e. Uczestnik podjął inne działania sprzeczne z postanowieniami Regulaminu; 

f. Uczestnik wyróżniony nie stawi się osobiście po jej odbiór w miejscu i terminie 
wskazanym przez Organizatora, 

Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z 
udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi Nagrody. 
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§ 5 

Reklamacje 

1. Reklamacje Uczestników związane z przebiegiem Konkursu mogą być składane przez 
Uczestników e-mailem w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu, wskazanej w § 1 pkt 
9 oraz w § 3 pkt 9 Regulaminu, na adres e-mailowy Organizatora: centrum@drsmolka.pl. 

2. Każda reklamacja powinna zawierać: 

a. imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację; 

b. nickname, którym Uczestnik posługuje się na portalu społecznościowym Facebook; 

c. dane Uczestnika (adres korespondencyjny, e-mail, telefon); 

d. opis reklamacji. 

3. Reklamacje spełniające wymogi określone w § 5 pkt. 1 oraz w § 5 pkt. 2, będą rozpatrywane w 
ciągu 7 dni roboczych dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik, który złożył 
reklamację, zostanie powiadomiony drogą e-mailową o jej rozpatrzeniu najpóźniej w ciągu 5 
dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o 
którym mowa w §5 pkt 1, jak również reklamacji niespełniających kryteriów wskazanych w §5 
pkt 2.  

5. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika – w zależności od 
konkretnego przypadku - do wysokości wartości Nagrody, o której mowa w § 3 pkt 3. 

§ 6 

Dane osobowe 

1. Organizator zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z 
zasadami regulowanymi ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). 

2. Dane osobowe Uczestników wyróżnionych w Konkursie, zgodnie z § 3 Regulaminu, 
przetwarzane będą przez Organizatora w celu komunikacji z wyróżnionymi Uczestnikami 
Konkursu oraz w celu przekazania nagrody. 

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie :  

a. następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, wizerunek, 
nickname Użytkownika portalu Facebook, adres e-mail; 

b. następujący zakres czynności: zbieranie, przechowywanie, opracowywanie. 

4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu 
do treści danych oraz ich poprawiania. 

5. Przesłanie przez Uczestnika propozycji nazwy, o którym mowa w § 2 pkt 3 i 4 Regulaminu, jest 
równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu oraz 
z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z formułą: 
„Wyrażam zgodę w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 923 z późniejszymi zmianami) na przetwarzanie moich danych przez 
Centrum Medyczna Dr Smółka z siedzibą w Chrzanowie, ul. Ks. J. Skorupki1C, na cele związane 
z Konkursem. Organizator zobowiązuje się do usunięcia przekazanych przez wyróżnionych 
Uczestników danych osobowych niezwłocznie po zakończeniu Konkursu. 



 

§ 7 

Prawa autorskie 

1. Przesłanie pomysłu nazwy, o której mowa w § 2 pkt. 3 i 4 Regulaminu, jest równoznaczne z 
udzieleniem nieograniczonej zakresem, terytorium i przedmiotem wykorzystania nieodpłatnej 
zgody na przekazanie praw autorskich do nazwy. 

2. Przesłanie pomysłu nazwy, o której mowa w § 2 pkt. 3 i 4 Regulaminu, jest równoznaczne z 
potwierdzeniem przez Uczestnika, że przysługują mu prawa autorskie do nazwy w zakresie 
pozwalającym na ich wykorzystanie w sposób określony niniejszym Regulaminem. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na profilu Organizatora na portalu Facebook oraz w 
siedzibie Organizatora. 

2. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym 
Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o 
Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. 

3. W kwestiach nie objętych postanowieniami niniejszego Regulaminu, stosuje się właściwe 
przepisy prawa polskiego. 

4. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu, których strony nie zdołają rozstrzygnąć 
polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany bądź uzupełnienia warunków Konkursu i treści 
niniejszego Regulaminu lub przerwania Konkursu w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, 
o czym niezwłocznie powiadomi Uczestników Konkursu na profilu Centrum Medycznego Dr 
Smółka na portalu Facebook. Każda ewentualna zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od 
chwili jej opublikowania na profilu Centrum Medycznego Dr Smółka na portalu Facebook. 

6. Organizator ma prawo zapobiegać wszystkimi możliwymi metodami, nie naruszając 
obowiązującego prawa, próbom nieuczciwego uzyskania Nagród. Organizator zastrzega sobie 
prawo do weryfikacji, czy wytypowany do nagrody Uczestnik spełnia warunki określone w 
Regulaminie i podjęcia działań, o których mowa w § 4 pkt. 2 Regulaminu. 

7. Organizator ani inne podmioty działając na zlecenie Organizatora w zakresie obsługi Konkursu 
nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez 
Uczestnika nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie 
Uczestników. 

8. Niniejszy Konkurs nie łączy się z innymi promocjami. 


