
Regulamin konkursu 

„Odczaruj dziekanat – III edycja” 
 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin (“Regulamin”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie 

pod nazwą „Odczaruj dziekanat” („Konkurs”).  

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Forum Dziekanatów z siedzibą w 

Warszawie (02-554 Warszawa) przy Al. Niepodległości 162 wpisane do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756347. 

3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma: Qclinique ul. Fosa 41a, 02-768 Warszawa 

może jeszcze ewentualnie dodać kto ją reprezentuje 

4. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu przebieg, realizację i obsługę 

Konkursu.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie usługi przez firmę 

Qclinique  

6. Konkurs jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

7. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej http://forum-

dziekanatow.pl. Rozpoczęcie konkursu zostanie 14 grudnia 2019 r. Przyjmowanie 

zgłoszeń konkursowych zostanie zakończone 18 grudnia 2019 r. o godz. 23:59.  

8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach 

hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.  

9. Każdy uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował 

warunki Regulaminu Konkursu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celu realizacji Konkursu i wydania Nagród w Konkursie.  

 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

 

1. Udział mogą wziąć jedynie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.  

2. Osoby zgłaszają udział przesyłając na adres stowarzyszenie@forum-dziekanatow.pl za 

pomocą wiadomości e-mail hasło kampanii społecznej prowadzonej na rzecz zmiany 

wizerunku dziekanatów pt. “Odczaruj dziekanat” oraz swoje imię i nazwisko.  

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby będące członkami Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia Forum Dziekanatów. 

4. Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia konkursowego. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

 

Zgłoszenie konkursowe 

 

1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie hasła kampanii społecznej “Odczaruj 

dziekanat”. 

2. Do Konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie odpowiedzi przesłane na adres 

stowarzyszenie@forum-dziekanatow.pl do 18 grudnia 2019 r., godz. 23:59. 

3. Poprzez dokonanie zgłoszenia Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu 

niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do Zgłoszenia 

Konkursowego, oraz że jest uprawniony do udzielania licencji oraz zezwoleń, o których 

mowa w Regulaminie, a także udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do Zgłoszenia 



Konkursowego bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na 

wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w 

szczególności: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, przerabiania i 

adaptowania całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach 

promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), a także 

na stronie internetowej Stowarzyszenia Forum Dziekanatów i na profilu w serwisie 

Facebook.  

4. Poprzez dokonanie zgłoszenia Uczestnik Konkursu oświadcza, że zwalniania 

Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich 

dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.  

5. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu Zgłoszeń Konkursowych, które naruszają 

prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste oraz 

prawa własności intelektualnej.  

 

Ocena zgłoszenia konkursowego i nagrody 

 

1. Dostarczenie zgłoszenia możliwe jest tylko w czasie od ogłoszenia konkursu do godz. 

23:55 dnia 18 grudnia 2019 r.  

2. Po zakończeniu konkursu Jury konkursowe w składzie: Katarzyna Ciechowicz, 

Katarzyna Górak-Sosnowska, Ewa Wiśniewska, kierując się kreatywnością zgłoszeń i 

ich zgodnością z tematem konkursu wyłonią 20 zwycięskich haseł, których autorzy 

otrzymają nagrody rzeczowe.  

3. Nagrodami w konkursie są vouchery o wartości 100 zł na usługi w gabinecie 

kosmetologicznym Qclinique, ul. Fosa 41a, 02-768 Warszawa, 

https://www.qclinique.pl/.  

4. Informacja o zwycięskich numerach zostanie opublikowana na stronie http://forum-

dziekanatow.pl oraz na profilu FB Stowarzyszenia Forum Dziekanatów. 

5. Wręczenie nagród odbędzie się poprzez przesłanie vouchera na adres e-mail, z którego 

zostało wysłane zwycięskie hasło w terminie do 23 grudnia 2019 r. Vouchery należy 

wykorzystać do 31 marca 2020 r.  

6. Vouchera nie można wymienić na równowartość pieniężną. 

7. Voucher można wykorzystać jedynie w salonie wymienionym w pkt 3. 


