
 
 

Regulamin na gadżet promujący Miasto Łaskarzew 
 

 

§ 1. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest  Miasto Łaskarzew 

§ 2. Cel i przedmiot konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego, projektu gadżetu promującego Miasto  i będącego  

jego wizytówką . 

 Przedmiotem konkursu jest stworzenie autorskiego, projektu gadżetu  oddającego  charakter, 

tożsamość i walory Miasta Łaskarzew . 

§ 3. Warunki  konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty, nie jest podzielony na kategorie wiekowe i technikę 

wykonania. 

2. Uczestnikiem może być osoba  niepełnoletnia wraz ze zgodą rodzica 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie  projektu wraz z :  formularzem 

zgłoszenia, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczeniem i zgodą  rodzica / opiekuna 

prawnego oraz klauzulą  informacyjną RODO . Do projektu należy dołączyć propozycję 

nazwy gadżetu oraz jego opis.  

5. Jedna osoba może złożyć jeden  projekt. 

6. Praca  powinna uwzględniać tożsamość Miasta , odwoływać się   do kultury, tradycji                             

i specyfiki ,  nawiązywać historii i  oraz kształtować pozytywny wizerunek Miasta  

7. Praca powinna mieć postać graficzną, w wersji kolorowej (szkic, rysunek, grafika 

komputerowa itp. ).  

8. Opis powinien w zwięzły sposób oddawać charakter gadżetu oraz uzasadnienie związku 

projektu z tożsamością i kulturą  Miasta. 

9. Pracę konkursową wraz z załącznikami należy złożyć osobiście bądź przesłać do DPT                         

„ Bajka” terminie 01.05.2019 

§ 4.  oświadczenia 

1. Przekazanie pracy konkursowej wraz formularzami jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu.  

2. Poprzez udział w konkursie, jego uczestnik oświadcza, że przesłany przez niego projekt jest jego 

autorskim, oryginalnym i samodzielnym pomysłem, nie naruszającym praw, dóbr i godności osób 

trzecich. Dokonując zgłoszenia Uczestnik konkursu oświadcza także, że posiada wszelkie prawa 

autorskie do zgłaszanego projektu i że nie są one w jakikolwiek sposób ograniczone / obciążone na 

rzecz osób trzecich. W przypadku, gdy zgłoszona praca konkursowa naruszałaby prawa innych osób. 

Autor pracy ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie cudzych praw autorskich zarówno wobec 

Organizatora konkursu, jak i osób trzecich. 

 3. Poprzez udział w konkursie uczestnik przenosi na organizatora nieodpłatnie, bezterminowo, bez 

ograniczenia terytorialnego oraz na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do przesłanego 

projektu,  na wszystkich znanych obecnie i w przyszłości polach eksploatacji. 

4. Uczestnik udziela Miastu  Łaskarzew zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek 

projektu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.  

5. Miasto  Łaskarzew  ma prawo korzystać i rozpowszechniać projekt oraz jego opracowania bez 

oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Uczestnik konkursu upoważnia także 

Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych. Uczestnik konkursu zobowiązuje 

się także do niewykonywania samodzielnie jego autorskich praw osobistych i do nieudzielania 

upoważnień do ich wykonywania osobom trzecim. 

6. Miasto Łaskarzew ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania                       

z uzyskanych zezwoleń.  

7. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Miastu 

Łaskarzew. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały 

udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.  



 
8. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Miasto Łaskarzew własności egzemplarza 

projektu. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.  

§ 5. Ocena prac 

1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

 2. Komisja kieruje się następującymi kryteriami:  

a) oryginalnością i pomysłowością pracy, 

 b) związkiem gadżetu z tożsamością Miasta,  

c) kształtowaniem pozytywnego wizerunku Miasta,  

d) walorami artystycznymi i estetycznymi,  

e) nieskomplikowane elementy umożliwiające realizację gadżetu 

 

§ 6. Nagroda 

Projekt Laureata konkursu zostanie zrealizowany  

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest Organizator 

konkursu. Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do niego wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz późniejszej promocji, na warunkach 

określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). Zgodnie z wymienionym powyżej aktem, uczestnikowi konkursu 

przysługuje także prawo dostępu oraz możliwość zmiany swoich danych osobowych. Podanie 

danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w konkursie. Dokonanie 

zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie Konkursu oraz 

udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską 

lub opiekun prawny. 

2.  W sprawach dotyczących konkursu należy kontaktować się  z Domem Pracy Twórczej Bajka ul 

Alejowa 13, 08-450 Łaskarzew nr tel: 256845102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

 

 Imię i nazwisko uczestnika konkursu ……………………………………………………. 

adres ………………………………………………………………………………………… 

kontakt tel. ………………………………kontakt @ ……………………………… …….. 

Opis gadżetu 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

Nazwa/imię gadżetu 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……….………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 Niniejszym składam pracę konkursową swojego autorstwa oraz poświadczam pełne uczestnictwo                         

w konkursie, w szczególności przyjmuję do wiadomości następujące jego zasady:  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu oraz w pełni i bez zastrzeżeń akceptuję 

jego postanowienia.  

Oświadczam, iż projekt zgłoszony przeze mnie do konkursu nie narusza jakichkolwiek praw, dóbr                         

i godności osób trzecich, a także, iż posiadam do niego pełne prawa autorskie, które nie są obciążone 

na rzecz osób trzecich.  

 Niniejszym przenoszę na Miasto  Łaskarzew nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczenia 

terytorialnego oraz na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do przesłanego projektu,  

oraz przenoszę na Organizatora prawa i udzielam  zezwoleń  wskazanych w § 4 regulaminu   

Oświadczam że zapoznałem się i w pełni akceptuje regulamin konkursu organizowanego przez 

Miasto  Łaskarzew  

 

…………………………………………..  

(miejscowość i data)                                              …………………………………………… 
 (podpis uczestnika konkursu)  

…………………………………………………… 
 (podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej) 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  

 

 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Niniejszym, jako rodzic/opiekun prawny dziecka wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

/podopiecznego: Imię i nazwisko dziecka: 

……………………………………………………………………………………………… 

w konkursie organizowanym przez Miasto  Łaskarzew oraz w pełni i bez zastrzeżeń akceptuję 

postanowienia Regulaminu Konkursu, z którym się zapoznałem/am.  

…………………………………………..  

(miejscowość i data) 

 ……………………………………… 

 (podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej) 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka w zakresie 

imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr tel, adresu e mail, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. 

Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach: organizacyjnych  konkursu 

……………………………….. 

       (data, podpis) 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek, imię  i nazwisko 

moje/mojego dziecka w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Miasto Łaskarzew, 

zarejestrowanego podczas konkursu na gadżet promocyjny Miasta Łaskarzew  i publikację na stronie 

internetowej, mediach społecznościowych a także w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być 

cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

…………………………………………... 

(data, podpis)   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta w Łaskarzewie, w Łaskarzewie 

(ul. Rynek Duży im J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew, telefon kontaktowy: 25 684 5250). 

2.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu  na gadżet  promujący miasto 

Łaskarzew. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z 

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest wykluczenie z uczestnictwa  

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych.  

________________________  

podpis    

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

