
Lubin; 22.09.2022 r. 

Regulamin Konferencji 

organizowanej przez „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. 

pn. „Październik na różowo – żyjemy długo i zdrowo” 

 

1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w II Konferencji inaugurującej miesiąc profilaktyki 
raka sutka pn. „Październik na różowo – żyjemy długo i zdrowo” (zwanej dalej 
„Wydarzeniem”), organizowanej w dniu 07 października 2022 roku przez „MIEDZIOWE 
CENTRUM ZDROWIA” S.A. (zwanym dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Lubinie (59-301), 
przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 66, posiadającym NIP: 6921009016, REGON: 390360673. 

2. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Warunki udziału w Wydarzeniu 

1. W Wydarzeniu mogą wziąć udział wszystkie osoby, które otrzymały od Organizatora 
zaproszenie lub odebrały je w kasie CK „Muza” w Lubinie.  

2. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. osób 

Prelegentów, tematów, godzin i kolejności prelekcji, a także możliwość odwołania Wydarzenia 
lub zmiany jego terminu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. 

3. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Wydarzenie będzie przez Organizatora filmowane 
i fotografowane w celu jego dokumentowania, promocji oraz przedstawienia relacji  
z Wydarzenia. Udział w Wydarzeniu oznacza zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu, 
utrwalonych podczas Wydarzenia w postaci zdjęć, filmów i nagrań oraz na ich bezterminowe 
rozpowszechnianie przez Organizatora na stronie internetowej, mediach społecznościowych 
(np. YouTube, Facebook,), materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora.  

4. Zasady udziału w Wydarzeniu 

1. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w Wydarzeniu z zachowaniem powszechnie 
obowiązujących zasad współżycia społecznego, przepisami prawa oraz postanowieniami 
niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator może nakazać opuszczenie miejsca Wydarzenia Osobom, które zachowują się 
agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób zagrażającym bezpieczeństwu Uczestników, 
a także w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą zarówno wobec Organizatora 
jak i Współuczestników Wydarzenia, za wszystkie wyrządzone przez niego szkody. 

4. Konferencja może być rejestrowana (filmowana, fotografowana), a następnie materiał  
rozpowszechniany jedynie przez Organizatora. Zakazane jest nagrywanie, a także 
wykonywanie zdjęć oraz ich rozpowszechnianie przez Uczestników podczas Konferencji bez 
uprzedniej zgody Organizatora.  



5. W przypadku dokonania utrwalenia Wydarzenia bez wymaganej zgody, Organizator może 
zażądać od Uczestnika usunięcia nagrania, a w przypadku gdy zostało ono  
już rozpowszechnione zaniechania dalszego rozpowszechniania i jego trwałego usunięcia  
z nośników elektronicznych lub z sieci Internet. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez Uczestników Regulaminu,  

nie stosowania się przez Uczestników do zaleceń Organizatora oraz poleceń 
pracowników, współpracowników Organizatora, 

b) rzeczy należące do Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone bądź 
skradzione podczas Wydarzenia, 

c) treści naukowe lub prywatne poglądy wygłoszone przez Prelegentów podczas 
Wydarzenie.  

5. Postanowienia końcowe 

1. W trakcie Konferencji Organizator przeprowadzi Konkurs z nagrodami. Warunki 
i zasady udziału w ww. Konkursie określa odrębny Regulamin, który stanowi Załącznik nr 1  
do niniejszego Regulaminu. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu  
w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie od daty publikacji zmienionego Regulaminu  
na stronie internetowej Organizatora.  

4. Regulamin Wydarzenia udostępniany jest na stronie internetowej Organizatora  
tj. www.mcz.pl, a także w widocznym miejscu organizowanego Wydarzenia tj. CK „Muza”  
w Lubinie.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konferencji 

 

REGULAMIN KONKURSU 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. 

PODCZAS II KONFERENCJI INAUGURUJĄCEJ 
MIESIĄC PROFILAKTYKI RAKA SUTKA 

POD NAZWĄ - „PAŹDZIERNIK NA RÓŻOWO - ŻYJEMY DŁUGO I ZDROWO” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie organizowanym 

podczas II Konferencji inaugurującej miesiąc profilaktyki raka sutka pod nazwą „Październik  

na różowo – żyjemy długo i zdrowo”, zwanej dalej Konferencją, w dniu 07 październik 2022 r., 

na terenie CK „Muza” w Lubinie. 

2. Organizatorem Konkursu jest „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A.  z siedzibą w Lubinie, 

zwanym dalej Organizatorem. 

3. Partnerami i fundatorami nagród w Konkursie są: 

1) Interferie S.A. 

2) Zagłębie Lubin S.A. 

3) Cuprum Lubin S.A. 

4) Avon 

5) Mary Kay 

6) Quanfit Fitness & Wellness 

7) Volvo Polska 

8) Pracownia Optyczna „Rzuć okiem” 

9) Ewlife  

10) Miedziowo.pl biżuteria handmade  

11) Intymność Bielizna 

12) Estetika Metamorfoza Urody i Ciała 

13) Studio Kobiet 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każda osoba biorąca udział 
w Konferencji, z wyłączeniem osób bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konferencji 
oraz członków ich rodzin. 

2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 



3. Uczestnik w związku z udziałem w Konkursie nie podaje do wiadomości Organizatora swoich 

danych osobowych. 

4. Pytania Konkursowe będą przedmiotowo związane z tematyką wykładów z zakresu medycyny, 

psychologii i zdrowego żywienia. 

5. Uczestnik zgłasza chęć udziału w Konkursie, na zasadzie „kto pierwszy” poprzez podniesienie 

ręki, po zadaniu pytania przez Organizatora. 

6. Osobie, która najszybciej dokona zgłoszenia poprzez podniesienie ręki i udzieli poprawnej 

odpowiedzi na zadane pytanie, zostanie przekazana nagroda ufundowana przez partnerów 

wymienionych w § 1 ust. 3. 

7. Raz nagrodzony Uczestnik Konkursu nie może zgłaszać się do odpowiedzi na kolejne pytania. 

Dla jednego Uczestnika Konkursu przewidziana jest maksymalnie jedna nagroda. 

8. Nagrody zostaną ponumerowane i będą odpowiadały kolejnym numerom zadawanych pytań. 

Ilość pytań odpowiada ilości nagród. 

9. W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi, pytanie będzie ponownie zadane i na zasadach 

jak wyżej zostanie wyłoniony kolejny Uczestnik. 

10. W przypadku braku zgłoszenia do odpowiedzi, nagroda zostaje pominięta, następnie 

Organizator przechodzi do zadania kolejnego pytania Konkursowego. 

11. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator ustanawia komisję 

konkursową spośród osób prowadzących Wykład. 

12. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128) i są wolne od podatku 

dochodowego od osób fizycznych. 

 

§ 3 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień niniejszego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

3. Regulamin niniejszy jest dostępny: 

a) w miejscu określonym w § 1 ust. 1 

b) na stronie internetowej www.mcz.pl. 

 

 

 

 

 

  

http://www.mcz.pl/

