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REGULAMIN KONKURSU „MOJA WIELKA ZMIANA – ZDROWIEJ OD 

DZIŚ” KAMIEŃSKIEGO/KRAKÓW 

 

1. Organizatorem Konkursu jest  Dr. Max Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.  

 
2. W Konkursie Poetyckim „MOJA WIELKA ZMIANA – ZDROWIEJ OD DZIŚ” 

udział mogą wziąć wszystkie osoby fizyczne, które zgłoszą swój udział w konkursie 

terminie i na zasadach określonych przez Organizatora Konkursu w niniejszy 

Regulaminie. 

 

3. Konkurs nie jest gra losową w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.). 

 

4. Konkurs polega na stworzeniu krótkiego wiersza (w dowolnej formie poetyckiej; 

minimalnie 4 wersy, maksymalnie 16 wersów) pt. „MOJA WIELKA ZMIANA – 

ZDROWIEJ OD DZIŚ”. 

 

5. Prace konkursowe należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres email konkurs.krakow@drmax.pl w terminie od 2 lipca 2020 r. do dnia 19 

lipca 2020 r. do godziny 23:59. W tytule wiadomości należy wpisać: Konkurs Poetycki 

„MOJA WIELKA ZMIANA – ZDROWIEJ OD DZIŚ” Kamieńskiego/Kraków 

(prace przesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie). Prace 

można dostarczyć w formie drukowanej do siedziby apteki działającej w ramach 

sieci franczyzowej Aptek „Dr. Max” w Krakowie przy ul. Kamieńskiego 11/E22 w 

godzinach otwarcia apteki: 

Poniedziałek- Piątek: 9:00- 22:00 

Niedziela handlowa: 9:00- 21:00  

w terminach wskazanych powyżej.  

 

 

6. W zgłoszeniu pracy konkursowej należy podać: 

a) imię i nazwisko Uczestnika,  
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b) miasto z którego pochodzi Uczestnik,  

c) numer kontaktowy oraz adres poczty telefonicznej Uczestnika (w przypadku 

nie podania adresu poczty elektronicznej, Organizator przyjmuje, że adresem 

poczty elektronicznej jest adres z którego została nadesłana praca 

konkursowa).  

 

7. Prace nie mogą naruszać praw autorskich ani dóbr osobistych żadnych osób 

trzecich. 

 

8. Każda Uczestnik konkursu może nadesłać lub dostarczyć tylko jedną pracę. 

 

9. Opublikowanie utworu nastąpi poprzez wystawienie pracy konkursowej w Aptece 

wchodzącej w strukturę sieci franczyzowej „Dr. Max”w Krakowie przy ul. 

Kamieńskiego 11/E22 w godzinach otwarcia apteki  wraz z podaniem imienia, 

miasta pochodzenia Uczestnika (autora).  

 

10. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, 

a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na 

opublikowanie utworu po zakończeniu konkursu w Aptece wchodzącej w strukturę 

sieci franczyzowej „Dr. Max” w Krakowie przy ul. Kamieńskiego 11/E22 w 

godzinach otwarcia apteki, poprzez wystawienie pracy konkursowej wraz z 

podaniem imienia i miasta pochodzenia Uczestnika.  

 

11. Prace spełniające wymogi niniejszego regulaminu w formie zanonimizowanej 

zostaną przekazane do komisji konkursowej składającej się z 3 osób, pracowników 

lub współpracowników wskazanych przez Organizatora Konkursu. Organizator 

Konkursu wyłoni również Przewodniczącego komisji konkursowej z pośród 

członków jury, który będzie prowadzić prace komisji konkursowej.  

 

12. Prace Komisji będą trwały do 26 lipca 2020 r. do godziny 23:59. Każdy z członków 

Komisji z otrzymanych wierszy będzie miał za zadanie wskazać trzy jego zdaniem 

najlepsze i przyznać im odpowiednio 3 pkt I miejsce; 2 pkt II miejsce; 1 pkt III 
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miejsce. Zebrane punktacje od jurorów zostaną zsumowane i w ten sposób zostaną 

wyłonione trzy zwycięskie wiersze. W przypadku tej samej ilości punktów 

decydujący głos będzie miał Przewodniczący komisji konkursowej.  

 

13. Prace będą oceniane wg następujących kryteriów – zgodność z tematem, wartość 

artystyczna, przesłanie artystyczne, oryginalność. 

 

14. Zdobywcy nagród o wynikach zostaną poinformowani:  

a) telefonicznie przez pracownika centrali, który wykona 3 próby połączenia do 

dnia 31.07.2020 r. W przypadku braku możliwości połączenia się ze 

Zdobywcą nagrody, nagroda przechodzi na kolejnego Uczestnika, który 

uzyskał mniejszą liczbę punktów. 

b) pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu, 

na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail, celem 

potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca nagrody 

powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez 

Organizatora Konkursu w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania 

powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody. 

 

15. Nagrodą w Konkursie Poetyckim są: 

 

I miejsce   upominek o wartości 400 zł oraz publikacja wiersza w aptece 

wchodzącej w strukturę sieci franczyzowej Dr. Max mieszczącej się 

przy ul. Kamieńskiego 11/E22 w Krakowie  

II miejsce  upominek o wartości 300 zł 

III miejsce upominek o wartości 200 zł 

 

16. Odbiór nagród będzie możliwy w ciągu 30 dni od telefonicznego poinformowania 

Zdobywcy nagrody w wyznaczonej Aptece wchodzącej w strukturę sieć 

franczyzowej Dr.Max, mieszczącej się przy ul. Kamieńskiego 11/E22 w Krakowie. 

Zwycięski wiersz będzie prezentowany przez 30 dni w wyżej wskazanej Aptece, 

mieszczącej się przy ul. Kamieńskiego 11/E22 w Krakowie.  
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17. Nagrody, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych są zwolnione z podatku dochodowego.  

 

18. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, iż: 

a) administratorem Państwa danych osobowych jest Dr. Max Sp. z o.o. z siedzibą 

we Wrocławiu, osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest 

Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: 

ochronadanych@drmax.pl., 

b) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu 

Poetyckiego „MOJA WIELKA ZMIANA – ZDROWIEJ OD DZIŚ” 

organizowanego przez Dr.Max Sp. z o.o. , w celu opublikowanie utworu po 

zakończeniu konkursu w Aptece wchodzącej w strukturę sieci franczyzowej Dr. 

Max, poprzez wystawienie pracy konkursowej przez okres 30 dni wraz z 

podaniem imienia i miasta pochodzenia Uczestnika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO, 

c) Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych 

pracowników administratora danych. Odbiorcą Państwa danych będą osoby, 

które zapoznają się z ogłoszonymi publicznie wynikami konkursu, 

d) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych, 

e) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Konkursu i po 

nim – przez okres niezbędny do przygotowania i przekazania nagród, oraz przez 

czas publikacji Państwa utworów w aptece działającej w ramach sieci 

franczyzowej Aptek „Dr. Max” przy ul. Kamieńskiego 11/E22 w Krakowie.  

f) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku gdy podstawę ich 

przetwarzania stanowi zgoda - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
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g) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają 

Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 

przepisy RODO, 

h) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją 

niepodania tych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie, 

i) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. 

 

19. Organizator konkursu jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego 

Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w 

Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności 

konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje 

od czasu opublikowania go na stronie lub w siedzibie Organizatora Konkursu.   

 

 

 

 


