
Wakacyjna Akcja Konkursowa dla Krwiodawców „ZRÓB PRZELEW ŻYCIA” 

 

REGULAMIN 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „ZRÓB PRZELEW ŻYCIA” 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 1 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2022 r. 

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. 

 

III. Warunki udziału w konkursie 

1. Uczestnikiem konkursu może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, która odda krew lub jej składniki w trakcie trwania konkursu i wypełni druk, wpisując hasło 

konkursowe promujące Honorowe Krwiodawstwo zwana dalej „Uczestnikiem” w okresie trwania 

Konkursu. 

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

Oddziałach Terenowych. 

3. Dawca, który bierze udział w Konkursie otrzyma podczas rejestracji  druk konkursowy. 



4. Na kuponie konkursowym Uczestnik wpisuje swoje dane i wymyślone przez siebie hasło promujące 

Honorowe Krwiodawstwo, oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach konkursowych. 

Wypełniony druk przekazuje  personelowi stacji w celu potwierdzenia oddania krwi lub jej składników. 

Następnie wrzuca go do urny. 

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

kupon konkursowy. 

6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć Pracownicy Organizatora Konkursu. 

 

                                     IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie Laureatów 

1. Spośród zgłoszonych haseł, niezależne jury powołane przez Kierownika Działu Promowania 

Honorowego Krwiodawstwa wyłoni autorów najlepszych haseł promujących oddawanie krwi. Jury 

przy ocenie haseł weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

• zgodność hasła z tematyką konkursu 

• oryginalność hasła 

 Komisja składać się będzie z dwóch osób  powołanych spośród pracowników RCKiK w Kaliszu. 

 

2. W Konkursie przyznane zostaną  nagrody rzeczowe 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych haseł także na stronach 

internetowych. 

4. Organizator  oświadcza, iż zastrzega, że nabywa własność i prawa autorskie do nagrodzonego 

hasła. 

5. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, wpisywanie haseł zawierających treści 

sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz wszelkie inne, podobne w treści i działaniu 

materiały. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 12 sierpnia 2022 r. 

Informacja o zdobywcach nagród będzie dostępna w siedzibie Organizatora, jego Oddziałach 

Terenowych oraz na stronie internetowej Organizatora. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu 

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

7. Laureat traci prawo do nagrody, gdy nie odbierze jej do 30 września 2022 r. 

8. Wylosowane nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 

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



10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą hazardową, w tym w szczególności grą losową, 

w której wynik zależy przede wszystkim od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 888) 

 

                                                   

 


