
Wakacyjna Akcja Konkursowa dla Krwiodawców „ODDAJ KREW, PRZELEJ ŻYCIE” 

 

REGULAMIN 

I. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „ODDAJ KREW, PRZELEJ ŻYCIE” jest Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 9 w Kaliszu, zwane dalej 

„Organizatorem”. 

 2. Celem Konkursu jest:  

a) zwiększenie liczby dawców krwi i jej składników,  

b) zwiększenie ilości donacji krwi i jej składników, 

 c) pozyskanie nowych dawców krwi lub jej składników,  

d) promocja honorowego krwiodawstwa.  

3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Kaliszu, a także na terenie jego Oddziałów Terenowych w Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, 

Krotoszynie i Ostrzeszowie. 

II. Okres trwania konkursu 

1. Konkurs trwać będzie w dniach od 14 czerwca 2021 r. do 15 października 2021 r. Konkurs podzielono 

na cztery etapy:  

 I etap – czas trwania 14.06.2021 – 15.07.2021 

 II etap – czas trwania 16.07.2021 – 15.08.2021 

 III etap – czas trwania 16.08.2021 – 15.09.2021 

 IV etap – czas trwania 16.09.2021 – 15.10.2021 

2. Konkurs zostanie nagłośniony w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Organizatora. 

3. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona w siedzibie Organizatora na ul. Kaszubskiej 9 
w Kaliszu, w jego Terenowych Oddziałach i stronie internetowej Organizatora. 

III. Warunki udziału w konkursie 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest oddanie krwi lub jej składników przez dawcę zwanego dalej 

„Uczestnikiem” w okresie trwania Konkursu. 

 2. Krew lub jej składniki mogą być oddane w siedzibie Organizatora ul. Kaszubskiej 9 w Kaliszu i jego 

Terenowych Oddziałach. 



 3. Uczestnik, który bierze udział w Konkursie otrzyma podczas rejestracji  zgłoszenie udziału w 

konkursie „Oddaj krew, przeżyj życie” zwanym dalej kuponem konkursowym.  

4.  Na kuponie konkursowym Uczestnik wpisuje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich 

przetwarzanie w celu realizacji konkursu. Otrzymany kupon przekazuje pracownikowi rejestracji w celu 

potwierdzenia oddania krwi lub jej składników. Następnie wrzuca kupon do urny znajdującej się 

siedzibie Organizatora oraz Terenowych Oddziałach Organizatora. 

5. Uczestnikami Konkursu stają się dawcy, którzy prawidłowo wypełnili, podpisali i wrzucili do urny 

kupon konkursowy.  

6. Każdy kupon bierze udział w losowaniu tylko jeden raz. 

7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć Pracownicy Organizatora Konkursu oraz ich najbliżsi przez co 

należy rozumieć współmałżonków i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród 

1. W Konkursie rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów. 

2. Nagrodzonych zostanie w każdym etapie pięćdziesięciu Uczestników Konkursu.  

3. Do losowania nagród zostanie powołana przez  Organizatora Komisja. Komisja składać się będzie z 

dwóch osób  powołanych spośród pracowników RCKiK w Kaliszu. 

4. Podanie wyników losowania nastąpi do 25-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego 

etapu konkursu. 

5. Informacja o osobach, które zwyciężyły w Konkursie będzie dostępna w siedzibie Organizatora, jego 

Oddziałach Terenowych oraz na stronie internetowej Organizatora. Osoby nagrodzone zostaną 

powiadomione o przyznaniu nagród telefonicznie, w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. 

6. Osoba nagrodzona traci prawo do nagrody, gdy nie odbierze jej do 15 listopada 2021 r.  

7. Wylosowane nagrody nie podlegają wymianie i/lub reklamacji.  

8. Osoby nagrodzone odbierają nagrody osobiście, po wcześniejszym ustaleniu terminu. 

9. Fundatorami nagród są: Auto Centrum Lis Sp.J., Crispy Natural Sp. z o.o. Sp.K., Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe „Agora” Sp. z o.o., Hurtownia „Marker” Maciej Jankowski, WPPH „Elena” Import-

Eksport Franciszek Siegień , Pupil Foods Sp. z.o.o., PSS Społem Kalisz. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

                                                   

 


