
KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

1. Organizatorem konkursu jest Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy (dalej: 
„BIL”  lub  „Organizator”)  z  siedzibą  w  Bydgoszczy  przy  ul.  Powstańców 
Warszawy 11.

2. Konkurs  polega  na  samodzielnym  wykonaniu  świątecznej  kartki 
bożonarodzeniowej  dowolną  techniką  plastyczną  (malowanie,  wycinanie, 
rysowanie, wydzieranie, grafika, itp.) w maksymalnym formacie A4

3. Konkurs skierowany jest do członków Bydgoskiej Izby Lekarskiej, ich dzieci 
lub wnuków.

4. Konkurs trwa od 22 listopada do 30 grudnia 2022 r. 

5. Prace należy nadsyłać na adres Bydgoskiej Izby Lekarskiej (ul. Powstańców 
Warszawy 11, 85-681 Bydgoszcz) lub złożyć w siedzibie BIL w Bydgoszcz do 
dnia  30  grudnia  2022  r. (w  przypadku  przesłania  pocztą  lub  kurierem 
decyduje data nadania przesyłki). 
Do pracy należy dołączyć odpowiednio podpisane Oświadczenie 
(załącznik nr 1).

6. Konkurs  jest  ogłoszony  za  pośrednictwem  profilu  Organizatora  na  portalu 
społecznościowym  https://www.facebook.com/BydgoskaIzbaLekarska/ oraz
na stronie internetowej Organizatora pod adres www.bil.org.pl.

7. Prace konkursowe zostaną podzielone na trzy grupy wiekowe:

I. grupa – dzieci do 7 roku życia;
II. grupa – dzieci od 8 do 12 roku życia;

III. grupa – dzieci od 13 roku życia i dorośli.

Dzieci  mogą  wziąć  udział  w  Konkursie,  jeżeli  zostaną  spełnione  łącznie 
następujące warunki:

1) przynajmniej jeden z rodziców lub dziadków dziecka jest członkiem BIL;
2) rodzic lub opiekun prawny dziecka:

 złoży oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu;
 wyrazi pisemną zgodę na udział dziecka w Konkursie;
 wyrazi pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz 

opublikowanie danych osobowych dziecka na stronie internetowej BIL, 
w Biuletynie Lekarskim oraz w siedzibie Izby;

http://www.bil.org.pl/
https://www.facebook.com/BydgoskaIzbaLekarska/


 złoży oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu na rzecz Organizatora 
wszelkich  autorskich  praw  majątkowych  do  prac  plastycznych,  w 
szczególności  o  nieodpłatnym  przeniesieniu  na  rzecz  Organizatora 
autorskich  praw  majątkowych  do  pracy  w  zakresie  utrwalania 
i zwielokrotniania  pracy  w  części  lub  w  całości,  tj.  wytwarzania 
kolejnych egzemplarzy pracy bez względu na technikę, w tym technikę 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, liczbę i 
wielkość  nakładu  oraz  rozpowszechniania  tych  prac  w  formie  kartki 
świątecznej, zawierającej życzenia od BIL, a także ekspozycji pracy na 
stronie internetowej BIL, w Biuletynie Lekarskim oraz w siedzibie Izby.

8. Przekazane prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora. Podane 
powinny  zostać  nadto:  adres,  numer  telefonu  kontaktowego  (w  przypadku 
dzieci – do rodzica lub opiekuna prawnego), adres e-mailowy oraz informacja 
o wieku dziecka.

9. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

10. Nadesłane prace podlegać będą ocenie  Komisji  Konkursowej  Organizatora 
powołanej  przez  Prezydium  Okręgowej  Rady  Lekarskiej  BIL.  Komisja 
Konkursowa wyłoni  trzy  najciekawsze  prace  (po jednej  w każdej  kategorii 
wiekowej).

11. Rozstrzygnięcie  Konkursu  nastąpi  dnia  5 stycznia  2023 r.,  a  informacja  
o nagrodzonych laureatach zostanie ogłoszona na stronie internetowej oraz na 
profilu  społecznościowym  Organizatora.  Ponadto  autorzy  zwycięskich 
i wyróżnionych  prac  zostaną  powiadomieni  telefonicznie  o  przyznaniu 
nagrody.

12. Zwycięzcy  konkursu  zostaną  wyróżnieni  nagrodami  rzeczowymi,  których 
liczbę i rodzaj określi Organizator. Nagrody zostaną wręczone w siedzibie BIL 
po ustaleniu dogodnego terminu dla wszystkich stron. Nagrody nie podlegają 
wymianie na gotówkę.

13. Komisja Konkursowa może także przyznać wyróżnienia w formie dyplomów 
lub upominków.

14. Członkowie Komisji Konkursowej oraz ich rodziny nie mogą brać udziału  
w konkursie.

15. Dane  osobowe  uczestników,  uzyskane  w  związku  z  ich  przystąpieniem
do  konkursu,  będą  wykorzystywane  wyłącznie  dla  celów  prawidłowego 
przeprowadzenia konkursu, nie będą przekazywane osobom trzecim, ani nie 
będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłużej niż 



będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin 
konkursu.

16. Dostarczone prace mogą zostać wykorzystane przez BIL do promowania Izby, 
i nie podlegają zwrotowi.

17. Administratorem  danych  osobowych,  udostępnionych  przez  Uczestników 
konkursu,  jest  Bydgoska  Izba  Lekarska  w  Bydgoszcz,  ul.  Powstańców 
Warszawy 11, 85-681 Bydgoszcz.

18. Niniejszy Regulamin wraz z Oświadczeniem (załącznik nr 1) udostępniony 
jest na stronie internetowej Bydgoskiej Izby Lekarskiej w Bydgoszczy. 


