Regulamin konkursu
na hasło promocyjne Gminy Biesiekierz.
ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz.
CELE KONKURSU:
1. Konkurs ma rozwijać wyobraźnię i pobudzać aktywność twórczą mieszkańców.
2. Konkurs ma wyłonić najciekawsze hasło reklamowe, które będzie używane przez
Gminę Biesiekierz, jednostki gminne oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Biesiekierz na
materiałach promocyjnych, w folderach, plakatach, stronach internetowych, podczas
imprez, festynów, itp.
UCZESTNICY KONKURSU:
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. 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.
4. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych
ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU:
1. Konkurs rozpoczyna się 23 czerwca 2016 r. i kończy 30 sierpnia 2016 r.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać zgłoszenie drogą mailową na adres:
bpg.biesiekierz@op.pl w tytule wiadomości wpisać „konkurs na hasło promocyjne”
lub na adres pocztowy: Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz
13.
3. Zgłoszenie musi zawierać: propozycję hasła, dane kontaktowe: imię i nazwisko, wiek,
miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy zgłaszającego (w przypadku osób
niepełnoletnich także do rodzica/opiekuna)
4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie dwa zgłoszenia.
HASŁO PROMOCYJNE
1. Jako hasło należy rozumieć łatwo rozpoznawalne kilkuwyrazowe wyrażenie.
2. Jako propozycje hasła należy rozumieć: hasło, hasło wzbogacone o grafikę
(miniprojekt).
3. Hasło promocyjne musi być wynikiem pracy twórczej uczestnika. Nie może być
wulgarne, obraźliwe, ani naruszać praw osób trzecich i zasad współżycia społecznego.
4. Hasło promocyjne powinno wiązać się z Gminą Biesiekierz.
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ROZSTRZYGNIĘCIE I WYNIKI KONKURSU:
1. Konkurs rozstrzygnie jury powołane przez organizatora. Wyniki konkursu zostaną
ogłoszone 1 września 2016 r. na stronie internetowej www.biblioteka-biesiekierz.pl.
Uroczyste wręczenia nagród będzie miało miejsce 3 września 2016 r. podczas
Dożynek na stadionie w Biesiekierzu.
2. Jury ma prawo do nie rozstrzygania konkursu.
3. Decyzje jury są ostateczne.
4. Dla zwycięzców i laureatów konkursu przewidziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe
(I miejsce – aparat fotograficzny).
PRAWA AUTORSKIE:
1. Z chwilą zgłoszenia hasła na konkurs następuje ostateczne przeniesienie przez
uczestnika konkursu na rzecz Organizatora praw autorskich do korzystania i
rozporządzania hasłem na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia Oświadczenia o nieodpłatnym
przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych
osobowych stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Organizator konkursu może korzystać ze zwycięskich haseł w sposób anonimowy tzn.
bez konieczności każdorazowego podawania danych jego autora.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu, przerwania lub
odwołania konkursu z ważnych przyczyn. Informacja taka niezwłocznie zostanie
opublikowana na stronie internetowej gminy
2. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
3. Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem tel.
943180189.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na hasło promocyjne Gminy Biesiekierz.
___________________________________________
Nazwa uczestnika Konkursu
___________________________________________
Adres i tel. uczestnika Konkursu
___________________________________________
Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego
___________________________________________
Tytuł konkursu
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora
Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych
Ja niżej podpisany/a ___________________________________________
jako
autor/przedstawiciel
ustawowy
dziecka/podopiecznego
___________________________________________________________________________
będącego autorem (współautorem) pracy konkursowej - dalej jako „utwór”, zgłoszonego do
konkursu na hasło promocyjne Gminy Biesiekierz organizowanego przez Bibliotekę
Publiczną Gminy Biesiekierz (zwaną Organizatorem), oświadczam, iż jestem uprawniony/a
do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w
niniejszym oświadczeniu.
Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora –
Bibliotekę Publiczną Gminy Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierz 13, 76-039 Biesiekierz autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania
utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, połączenie go z innym utworem, a
Organizator Konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu.
Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na
Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo
do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworu, w tym zezwolenie na
rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez
Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne
na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik
poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na
nośnikach optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy utworów, najem lub użyczenie
oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono utwory bez ograniczeń przedmiotowych,
terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;
c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w
sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach
społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do utworów
przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;
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d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;
e) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
f) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.
Jako autor/ przedstawiciel ustawowy autora utworu zezwalam Organizatorowi na
rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz
przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na
rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.
Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym
rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu utworu (filmu lub fotografii) oraz
przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu.
Jako autor/ przedstawiciel ustawowy autora utworu upoważniam do wykonywania nadzoru
autorskiego i anonimowego rozpowszechniania utworu.
Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora utworu oświadczam, że utwór jest mojego
autorstwa /autorstwa mojego dziecka/podopiecznego i, że w związku z wykonaniem utworu i
przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora, nie
naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
**Jako przedstawiciel ustawowy autora utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka/podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu ,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014
r. poz. 1182, z późn. zm.). Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, całość lub fragment
filmu) mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy, że mam
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne.

___________________________________________
Data i podpis autora/ przedstawiciela ustawowego autora utworu

___________________________________________
Data i podpis Organizatora
*Niepotrzebne skreślić
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