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Ogólne zasady uczestnictwa w konkursie 

 

 

1. Konkurs jest otwarty i ma zasięg ogólnopolski. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie. 

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją ogólnych zasad konkursu.  

3. Projekt graficzny/koncepcja muralu muszą być zgodne z opisem umieszczonym w ogłoszeniu 

konkursu na stronie https://izba-lekarska.pl/ lub fanpage OIL w Warszawie. 

4. Wszystkie osoby, które zgłoszą projekt graficzny/koncepcję muralu otrzymają gadżet z logo 

OIL w Warszawie. Gadżet będzie dostarczony pocztą na adres wskazany przez autora projektu 

graficznego/koncepcji muralu lub zostanie przez niego odebrany osobiście w siedzibie 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza (zwana również dalej 

„OIL w Warszawie” lub „Organizatorem”).  

5. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie jeden projekt graficzny/koncepcję muralu. 

6. Projekt graficzny/koncepcja muralu będzie przesyłany na adres mailowy: 

media@oilwaw.org.pl w terminie od 17.08.2018 r. do 14.09.2018 r. godz. 23:59. 

7. Głosowanie na prace konkursowe publikowane na fanpage OIL w Warszawie trwa od 

17.08.2018 r. do 23.09.2018 r. i będzie możliwe na stronie izba-lekarska.pl. Głosowanie jest 

jedynie rekomendacją dla osób, które podejmują decyzję ze strony Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, w przedmiocie wyboru najlepszego projektu 

graficznego/koncepcji muralu. 

8. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na 

adres mailowy: media@oilwaw.org.pl. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na projekt graficzny/koncepcję 

muralu w przypadku:  

1) sytuacji niezależnych od Organizatora, 

2) gdy nie wpłynął żaden projekt graficzny/koncepcja muralu. 

 

 

I. Etapy konkursu. 

1. Konkurs podzielony jest na następujące etapy: 

1) nadsyłanie projektów graficznych/koncepcji muralu – na fanpage OIL lub mail: 

media@oilwaw.org.pl, 

2) głosowanie, które zostanie przeprowadzone na stronie WWW OIL w Warszawie, 

a jego wyniki będą rekomendacją dla osób z izby podejmujących ostateczne 

decyzje, 

3) ogłoszenie wyników głosowania oraz wyników konkursu, które nastąpi 27 

września 2018 r. 
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II. Prawa autorskie oraz dane osobowe. 

 

1. Uczestnicy konkursu prześlą projekt graficzny/koncepcję muralu, który nie narusza 

majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz jest całkowicie 

oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła. 

2. Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. 

prof. Jana Nielubowicza. Dane przekazywane przez uczestników będą przetwarzane 

wyłącznie przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, w tym w celu przekazania 

nagrody lub upominków i informacji o rozstrzygnięciu Konkursu. 

3. Uczestnik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, oraz w każdym czasie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Uczestnik Konkursu wstawiając pracę na fanpage oraz stronę WWW OIL  

w Warszawie wyraża zgodę na jej publikację oraz wyraża zgodę na publikację 

swojego imienia i nazwiska bez odrębnego wynagrodzenia.  

5. Głównym celem publikacji jest zaprezentowanie projektu graficznego/koncepcji 

muralu Internautom, którzy odwiedzają fanpage oraz stronę WWW OIL w Warszawie 

oraz możliwość oddania głosu na jeden z przedstawionych projektów 

graficznych/koncepcji muralu. 

 

 

 

 


