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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łobżenicy 

Nr 0050.110.2021 z dnia 21 września 2021 r.  

 

REGULAMIN 

konkursu „Coś z Niczego – Nic Prostszego” dotyczącego wykonania dowolną techniką  

wybranego przedmiotu z surowców wtórnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą 

Łobżenickie lasy to tlenu zapasy, okaż kulturę i chroń naturę  

– konkursy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą w Gminie Łobżenica. 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne warunki uczestnictwa 

w konkursie plastycznym dot. wykonania w dowolnej technice wybranego przedmiotu 

z  surowców wtórnych w ramach przedsięwzięcia pn. Łobżenickie lasy to tlenu zapasy, okaż 

kulturę i chroń naturę – konkursy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą 

w  Gminie Łobżenica, zwanego dalej Konkursem.   

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Łobżenica z siedzibą przy ul. Sikorskiego 7, 89-310 

Łobżenica, NIP: 7642630261, REGON: 570791201, zwana w dalszej części Regulaminu 

Organizatorem.   

3. Organizację przedsięwzięcia dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, www.wfosgw.poznan.pl.   

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs prowadzony jest na terenie Gminy Łobżenica.  

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

3. W Konkursie może brać udział wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć 

udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody opiekuna prawnego 

lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.  

4. Warunkami udziału w Konkursie są:   

a. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu,  

b. wypełnienie Zgłoszenia konkursowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu oraz oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu na Organizatora 

konkursu całości praw autorskich i pokrewnych praw majątkowych do pracy 

konkursowej, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 

c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu 

i wydania nagród w Konkursie,  
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d. wyrażenie zgody na korzystanie ze zgłoszonej pracy w zakresie określonym 

w Regulaminie, w szczególności w celu realizacji Konkursu,  

e. działania zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności Uczestnicy powinni 

dbać, by Zgłoszenie Konkursowe nie zawierało treści sprzecznych z prawem, dobrymi 

obyczajami, naruszających prawa osób trzecich, jak również przedstawiających lub 

opisujących sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub 

życia ludzi lub zwierząt,  

f. niepodejmowanie działań, które w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub 

dobrymi obyczajami mogłyby zapewnić przewagę nad innymi Uczestnikami. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego korzystania ze zgłoszonych prac, 

a w szczególności do ich publicznego wykorzystania w celach marketingowych, promocyjnych, 

reklamowych, zamieszczania ich w Internecie, mediach oraz innych formach utrwaleń 

nadających się do rozpowszechniania oraz publicznego odtwarzania (w tym poprzez 

prezentowania na wystawach) podając dane autora (imię, nazwisko) bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji.  

6. Dokonanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że:  

a. jest twórcą pracy zgłoszonej w ramach Konkursu oraz przysługują mu niczym nie 

ograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do pracy,  

b. jest uprawniony do udzielania licencji oraz zezwoleń, o których mowa w Regulaminie,  

c. udziela Organizatorowi licencji na prawach opisanych w niniejszym Regulaminie,  

d. zobowiązuje się do zwalniania Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu 

roszczeń osób trzecich dot. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr 

osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności w związku 

z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku, gdyby którekolwiek z tych 

oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe. W przypadku wystąpienia takich 

roszczeń Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwalnia Organizatora od 

wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. W przypadku, gdy Organizator byłby 

zobowiązany zgodnie z obowiązującymi prawem do zapłaty jakiegokolwiek 

odszkodowania w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej, 

Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi kwotę odpowiadającą tym 

roszczeniom oraz wszelkie wydatki i związane z nimi koszty łącznie z kosztami 

zastępstwa prawnego (procesowego).  

7. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu prac, które:   

a. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra 

osobiste oraz prawa własności intelektualnej,  

b. zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności 

obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub 

religijną,  
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c. zawierają przekazy reklamowe. 

§ 3. Zadanie konkursowe 

1. Przedmiotem zadania konkursowego jest przesłanie lub dostarczenie do siedziby 

Organizatora dowolnego przedmiotu wykonanego z surowców wtórnych promującego 

świadomą i odpowiedzialną segregację śmieci. 

2. Każdy Uczestnik może dostarczyć wyłącznie jedną pracę konkursową.   

3. Wraz z pracą konkursową należy dołączyć prawidłowo i kompletnie wypełnione Zgłoszenie 

konkursowe. 

§ 4. Termin dostarczania prac 

1. Prace Konkursowe należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym 

terminie do 02.11.2021 roku, do godziny 15:30 na adres Organizatora: Urząd Miejski Gminy 

Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica, BIURO OBSŁUGI KLIENTA.  

2. Prawidłowo dostarczana praca winna być zapakowana i zawierać kartkę z dopiskiem 

„KONKURS COŚ Z NICZEGO – NIC PROSTSZEGO”.   

3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Organizatora.   

4. Prace dostarczone po terminie, a także niespełniające warunków regulaminowych nie będą 

brały udziału w Konkursie.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki.  

6. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.  

§ 5. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, 

zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Burmistrz Łobżenicy w drodze Zarządzenia.  

2. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę pierwszego, nagrodę 

drugiego i nagrodę trzeciego stopnia.   

3. Jedna osoba może zostać laureatem wyłącznie jednego Konkursu organizowanego 

w ramach przedsięwzięcia.   

4. Kryterium wyboru laureatów przez Komisję Konkursową oraz podstawą przyznania 

laureatom nagród jest: zgodność z tematyką, oryginalność, kreatywność, zastosowanie oraz 

walory artystyczne pracy zgłoszonej do Konkursu.  

5. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe w trzech kategoriach wiekowych w postaci:  

a. kategoria przedszkola oraz uczniowie szkół podstawowych z klas I-III: 

• 1 miejsce – tablet – 1 sztuka; 

• 2 miejsce – namiot – 1 sztuka; 

• 3 miejsce – plecak – 1 sztuka. 
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b. kategoria uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VII: 

• 1 miejsce – tablet – 1 sztuka; 

• 2 miejsce – namiot – 1 sztuka; 

• 3 miejsce – torba – 1 sztuka. 

c. kategoria uczniowie szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe: 

• 1 miejsce – tablet – 1 sztuka; 

• 2 miejsce – kije do nordic walking – 1 sztuka; 

• 3 miejsce – namiot – 1 sztuka. 

6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

7. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.   

8. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi do 30 dni po zakończeniu naboru 

prac.   

9. Laureaci Konkursu będą mogli odebrać nagrody w terminie i miejscu wskazanym przez 

Organizatora.  

§ 6. Prawa autorskie 

1. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia do udziału w Konkursie jednocześnie udziela 

Organizatorowi licencji wyłącznej do pracy zgłoszonej w ramach Konkursu bez ograniczeń 

czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do 

Konkursu polach eksploatacji, w szczególności:  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

c. w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym;  

d. jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do pracy i jej 

opracowań, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania 

całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych 

związanych z Konkursem, a także na stronie internetowej www.lobzenica.pl oraz 

wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.  

2. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania ww. pracy na żadnym z pól eksploatacji 

wymienionych powyżej. 
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§ 7. Dane osobowe 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

a. administratorem danych osobowych Uczestnika jest Gmina Łobżenica z siedzibą 

w Łobżenicy, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica,   

b. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  rodo@lobzenica.pl, lub tradycyjnie pod 

adresem jak w pkt. 1,  

c. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu oraz 

projektu pn. Łobżenickie lasy to tlenu zapasy, okaż kulturę i chroń naturę – 

konkursy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą w Gminie 

Łobżenica, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

d. odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  

e. dane osobowe Uczestnika przechowywane będą w czasie określonym przepisami 

prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,  

f. Uczestnik posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  

g. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestnika do 

państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych,  

h. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

i. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym w Konkursie jest 

obligatoryjne,  

j. w oparciu o dane osobowe Uczestnika, Administrator nie będzie podejmował 

wobec Uczestnika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania.  

  

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

Regulaminu.  

2. Regulamin Konkursu jest dostępny m.in. w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.lobzenica.pl oraz portalach społecznościowych. 

 

http://www.lobzenica.pl/
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3. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w siedzibie Organizatora, 

pod numerem telefonu (67) 286 81 08 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

jkubik@lobzenica.pl.   

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie 

mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych 

ustaw.    


