
REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO PROMUJĄCE GMINĘ TRZEBIELINO 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy Trzebielino z siedzibą: ul. Wiejska 15, 77-235 

Trzebielino. 

2. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Trzebielino. 

3. Konkurs trwa od dnia 1 kwietnia  2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku. 

4. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego 

uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem 

www.trzebielino.pl 

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w 

całości. 

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

§ 2. Cel i uczestnicy Konkursu 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego hasła, promującego gminę Trzebielino. Hasło 

powinno zawierać treści promujące naszą gminę, podkreślające jej walory przyrodnicze, 

dziedzictwo kulturowe, uwarunkowania gospodarcze itp. Hasło promocyjne powinno składać 

się maksymalnie z kilku słów. 

2. Wyłonione hasło  będzie używane przez Gminę Trzebielino  na materiałach promocyjnych, w 

folderach, plakatach, stronach internetowych, podczas imprez, festynów, itp. 

3. Konkurs ma charakter otwarty. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez 

Organizatora na potrzeby organizacji konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia1997r.o ochronie danych osobowych. 

6. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych 

§ 3. Zasady konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest  zgłoszenie hasła/haseł w Urzędzie Gminy (pok. nr 

8)lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: m.piechowska@trzebielino.pl . W tytule e-

maila należy wpisać: „Konkurs na hasło promujące Gminę Trzebielino”. 

2. Zgłoszenie musi zawierać: propozycję hasła/haseł, dane kontaktowe: imię i nazwisko, wiek, 

miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy zgłaszającego (w przypadku osób niepełnoletnich 

także do rodzica/opiekuna) 
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3. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy hasła.  

4. W przypadku udziału w Konkursie osoby niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda 

rodzica lub prawnego opiekuna, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

§ 4. Prawa autorskie i dane osobowe 

1. W konkursie mogą brać udział jedynie propozycje haseł będące wynikiem samodzielnej i 

indywidualnej pracy. 

2. Uczestnik poprzez zgłoszenie hasła do Konkursu potwierdza, że są one  jego własnością, nie 

naruszają praw, dóbr i godności osób trzecich, a także iż przysługują mu prawa autorskie do 

hasła w pełnym zakresie. 

3. Z chwilą zgłoszenia hasła do konkursu uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z tego hasła 

przez organizatora dla celów konkursowych. 

4. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego 

przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych, tylko i wyłącznie do celów niniejszego konkursu, 

5. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez zwycięzcę 

konkursu na Gminę Trzebielino praw autorskich do zwycięskiego hasła, rozporządzanie 

nabytymi autorskimi prawami majątkowymi, w tym zezwalanie na rozporządzanie i 

korzystanie z zależnego prawa autorskiego i nieodpłatnego korzystania na wszystkich polach 

eksploatacji znanych w chwil ogłoszenia konkursu. 

6. Gmina Trzebielino będzie uprawniona do korzystania z logo i hasła jako symboli w sposób 

anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych autora. 

7. Na warunki te uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu. 

8. Organizator konkursu będzie mógł: 

1) modyfikować i upowszechniać hasło promocyjne; 

2) rozpowszechniać hasło w każdy inny sposób, tj. poprzez publiczne wykonanie i 

wystawienie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności udostępniać 

publicznie tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym. 

§ 5. Zasady przyznawania nagród 

1. Wyboru zwycięzcy konkursu dokona czteroosobowa komisja konkursowa powołana przez 

Organizatora w 50% oraz 50% oceny stanowić będą głosy mieszkańców, które oddawać 

będzie można na fanpage’u Gminy Trzebielino od 1.05.2018r do 7.05.2018 r. do godziny 15.  

2. Komisja konkursowa przyzna jedną nagrodę główną w wysokości 300 zł. 

3. Fundatorem nagrody jest Organizator. 



4. Decyzja Komisji w sprawie wyboru hasła jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.trzebielino.pl. 

6. Odbiór nagrody nastąpi w siedzibie organizatora. O terminie odbioru nagrody organizator 

poinformuje zwycięzcę w ciągu 1 tygodnia od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia Konkursu 

bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie 

internetowej www.trzebielino.pl. 

2. Wszelkie informacje nt. niniejszego Konkursu można uzyskać w pokoju nr 8 Urzędu Gminy 

Trzebielino, tel. 59 85 80 253. 


