
Regulamin konkursu – Rola samorządu terytorialnego w życiu mieszkańców  

Gminy Rychwał 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Urząd Gminy i Miasta 

w Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Czas trwania Konkursu: od 27 maja 2020 r. do 03 czerwca 2020 r. 

3. Celem Konkursu jest:  

a) upowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym,  

b) pogłębienie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym,  

c) szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw obywatelskich,  

d) wzmacnianie patriotyzmu lokalnego i regionalnego,  

e) promocja Gminy Rychwał  

4. Autor zwycięskiej pracy wybrany przez Komisję Konkursową, zostanie uhonorowany 

nagrodą. Przewiduje się przyznanie trzech nagród dla zwycięzców. 

5. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie www.rychwal.pl i FB. 

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1.  Każdy uczestnik konkursu może zaproponować jedną pracę konkursową. 

2. Propozycje należy dostarczyć  na adres email: promocja@rychwal.pl, w terminie  

do 3 czerwca 2020 r. do godz. 12:00 

3. Prawidłowe zgłoszenie zawierać powinno napisaną pracę konkursową maksymalnie 1000 

znaków (ze spacją), czcionką Times New Roman rozmiar 12, tekst wyjustowany i podpisaną 

klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Wysłanie napisanej pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że osobie 

zgłaszającej je przysługuje do nich całość praw autorskich oraz, że nie naruszają praw osób 

trzecich , a także nie były nigdzie publikowane, nie brały udziału w żadnym innym konkursie, 

ani nie stanowią zastrzeżonego znaku towarowego. 

5. Wysłanie napisanej pracy przez uczestnika Konkursu oznacza,  

w związku z możliwością publikacji nazw na stronie www.rychwal.pl, oraz portalach 

społecznościowych, udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na 

korzystanie z przedmiotowej nazwy przez Organizatora bez ograniczeń czasowych  

i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci 



Internet, w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie w sieci Internet, wprowadzenie 

do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie 

i remitowanie. 

6. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego Organizator zastrzega sobie 

własność oraz nabycie – z chwilą wydania Nagrody – majątkowych praw autorskich do 

zgłoszonej w Konkursie napisanej pracy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,  

7. Ponadto nagrodzony uczestnik przenosi na Organizatora prawo wykonywania zależnych 

praw autorskich do nagrodzonej pracy oraz prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych 

praw autorskich. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie praw, zawiera się 

w wartości otrzymanej nagrody w Konkursie. Uczestnik upoważnia Organizatora do 

wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie 

wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora. 

8. Uczestnikami konkursu mogą zostać osoby, które ukończyły 12 lat (za zgodą rodziców, 

zgoda rodzica/opiekuna stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu). W konkursie biorą 

udział mieszkańcy gminy Rychwał. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na 

udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz akceptują  Regulamin 

w całości i bez zastrzeżeń. 

9. W przypadku zgłoszenia do Konkursu identycznych lub bardzo podobnych prac przez 

Uczestników, zakwalifikowane do Konkursu zostanie tylko ta praca, która dotarła do 

Organizatora jako pierwsza (decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia). 

10. Prace konkursowe dostarczone po wyznaczonym terminie, a także niekompletne pod 

względem wymaganych załączników i informacji, nie będą rozpatrywane. 

11. Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza 

Rychwała. 

12. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

13. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu. 

14. Przy ocenie prac konkursowych będą brane uwagę: 

a) zgodność pracy z tematem konkursu, 

b) poprawność językowa. 

15. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi  3 czerwca 2020 r. 

16. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej  Gminy Rychwał  

(www.rychwal.pl), profilu facebook Gminy Rychwał. 

17. Na zwycięzców konkursu czekają 3 nagrody rzeczowe – I, II, III miejsce 



18. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na gotówkę a zwycięzca nie może przenieść 

praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma  prawo zrzec się prawa do 

przyznanej mu nagrody składając  Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. 

19. Z udziału w konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora. 

20. Laureaci Konkursu otrzymają powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą 

telefoniczną. 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za 

pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają odpowiedzi na pytania i wykonują czynności 

w ramach Konkursu. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa  

w Konkursie. 

23. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje 

Organizator. 

24. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa. 

25. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem tel. 63 2481001, 

wew.19, (osoby do kontaktu: Magdalena Głąb, Renata Grzelak). 

26. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym 

w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.). 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Burmistrz 

Rychwała z siedzibą Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 

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). 

2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji  

i przeprowadzenia konkursu. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w konkursie. 

4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania 



danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, 

numer telefonu, wiek uczestnika konkursu 

6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

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

7. Zwycięzca konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku 

w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu oraz wręczenia nagrody. 

8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane  

w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym  

z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. 

10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów. 

 

 

 

Organizator 

 


