
 
REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJCIEKAWSZE HASŁO PROMUJĄCE GMINĘ SĘKOWA 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, zasady i kryteria oraz czas trwania 

konkursu na hasło promujące Gminę Sękowa, zwany dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej, mająca siedzibę w Sękowa 181, 38-

307 Sękowa, zwana dalej „Organizatorem”. 

 

§ 2. 

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU 

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie hasła promującego Gminę Sękowa, zwanego dalej „Hasłem”. 

2. Celem Konkursu jest wyłonienie jednego Hasła, które będzie wykorzystane w materiałach reklamowych 

lub promujących Gminę Sękowa. 

 

§ 3. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przestrzeganie warunków i zasad Konkursu. 

2. Każdy uczestnik może przedstawić jedno hasło. 

3. Propozycje hasła nadsyła się/ zamieszcza się za pośrednictwem Facebook w komentarzu postu 

konkursowego, na profilu Organizatora https://www.facebook.com/gok.sekowa 4. Nadesłanie propozycji 

Hasła równoznaczne jest z oświadczeniem, iż uczestnik Konkursu spełnia wymagania przewidziane w 

Regulaminie oraz akceptuje jego postanowienia. 

5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem następujących zgód: 1) w przypadku zwycięzcy 

Konkursu, zwanego dalej „Laureatem”, zgody na opublikowanie jego danych osobowych na stronie 

internetowej Organizatora, profilu Organizatora na Facebook’u, materiałach promocyjnych i reklamowych 

Organizatora; 

2) zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu i jego promocji; dane osobowe 

będą przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej zgody wyłącznie w związku z 

wykonaniem postanowień Regulaminu; 

3) zgody na korzystanie z propozycji Hasła przez Organizatora dla celów konkursowych. 

 

6. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej. 

 

https://www.facebook.com/gok.sekowa


§ 4. 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Z chwilą wyłonienia Laureata Konkursu oraz poinformowania Laureata w poście gratulacyjnym na 

Facebook’u przez Organizatora, iż jego Hasło zostało wybrane przez Komisję Konkursową, Laureat 

przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do jego Hasła, na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Hasła - wytwarzanie dowolną techniką Hasła, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Hasło utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania Hasła w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

Hasła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w 

szczególności w sieciach komputerowych, Internecie, TV; publikowanie Hasła na stronach internetowych 

Organizatora i w wydawnictwach elektronicznych; 

4) wykorzystywanie Hasła w zakresie działań promocyjnych lub informacyjnych Organizatora 

samodzielnie lub z innymi podmiotami, w tym utrwalania czy eksponowanie Hasła na: reklamach 

świetlnych, prezentacji w formie przestrzennej lub innych, dowolnych technikach, w szczególności, w celu 

autopromocji Organizatora podczas spotkań, konferencji, targów i imprez branżowych oraz w ramach 

wewnętrznych prezentacji Organizatora (niepublicznych); 

5) wprowadzania do pamięci komputera, zapisywanie w pamięci trwałej komputera, eksploatowanie na 

dowolnej ilości stacji roboczych (uploading, downloading). 

 

2. Z chwilą poinformowania Laureata przez Organizatora o tym, iż jego Hasło zostało wybrane przez 

Komisję Konkursową, Laureat zezwala na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z utworów 

zależnych stanowiących opracowania Hasła i przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego do jego Hasła na polach eksploatacji określonych w ust. 1. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i zależnych do Hasła, jak również udzielenie wszelkich 

zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w Regulaminie następuje nieodpłatnie, bez ograniczeń 

czasowych, terytorialnych i ilościowych oraz bez jakichkolwiek dalszych czynności stron. 

4. Laureat wyraża zgodę na wykorzystanie lub rozporządzanie przez Organizatora jego Hasłem oraz jego 

opracowaniami w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami. 

5. Laureat zobowiązuje się do niewykonywania wobec Organizatora przysługujących mu autorskich praw 

osobistych, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.), do jego Hasła i jego 

opracowań i zezwala Organizatorowi na ich wykonywanie w jego imieniu. 

6. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem praw 

autorskich do Hasła zgłoszonego przez uczestnika do Konkursu, a przysługujących 

 



osobom trzecim (w szczególności podwykonawcom i współpracownikom uczestnika) lub wszczęcia 

przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, uczestnik Konkursu zobowiązuje się, iż bezpośrednio 

przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie 

uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), 

pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione 

i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie 

wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego 

z prawem. 

 

§ 5. 

ZASADY I KRYTERIA KONKURSU 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Konkurs ma charakter otwarty i składa się z jednego etapu. 

3. Proponowane Hasło winno spełniać następujące kryteria: 1) musi być wynikiem indywidualnej pracy 

twórczej uczestnika Konkursu, oryginale, nigdzie wcześniej niepublikowane i nie naruszające praw osób 

trzecich; 

2) musi być wolne od wad prawnych; 

3) nie może zawierać treści powszechnie używanych za wulgarne i obraźliwe; 

4) nie może być zabronione przez prawo; 

5) powinno przewidywać możliwość wszechstronnego wykorzystania (m.in. Facebook, na drukach 

firmowych, wizytówkach, billbordach, banerach, reklamach świetlnych, gadżetach, pucharach, medalach, 

prezentacji w formie przestrzennej); 

6) musi być czytelne i mieć poprawne brzmienie w języku polskim (wartość użytkowa). 

 

 

wywoływać musi pozytywne skojarzenia, być łatwo rozpoznawalne i zapamiętywane (wartość 

marketingowa); 

§ 6 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. W celu wyboru Hasła Organizator (w osobie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej) 

powołuje Komisję Konkursową. 

2. W Konkursie wygrywa jedno Hasło, które zostanie wybrane przez Komisję Konkursową w oparciu o 

kryteria, o których mowa w § 5 ust. 4. 

3. Z przebiegu Konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół. 

4. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

5. Zastrzega się na rzecz Komisji Konkursowej prawo do nie wybrania Hasła, w przypadku gdy żadne ze 

zgłoszonych propozycji Hasła nie spełnia kryteriów, o których mowa w § 5 ust. 4. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w materiałach reklamowych lub promujących 

Gminę Sękowa zwycięskiego Hasła wybranego przez Komisję Konkursową. 

 



§ 7 

HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Konkurs trwa do dnia 30.04.2021 r. do godz. 15.00. 

2. Hasła konkursowe, które wpłyną po terminie, o którym mowa w ust. 1 lub zostaną złożone przez osoby 

nieuprawnione podlegają wykluczeniu. 

3. Laureat zostanie wybrany do dnia 10.05.2021 r. do godz. 15.00. 

4. Po upływie terminu określonego w ust. 3, Laureat zostanie poinformowany przez Organizatora w poście 

na profilu Organizatora na Facebook’u o tym, iż jego Hasło zostało wybrane przez Komisję Konkursową. 

Informacja o wynikach Konkursu zostanie następnie opublikowana na stronie internetowej Organizatora 

https://www.gok.sekowa.pl/ 

 

§ 8 

NAGRODA 

1. W Konkursie zostanie przyznana nagroda rzeczowa dla Laureata zwana dalej 

 

„Nagrodą” w postaci: vouchera na 10 zabiegów do Uzdrowiska Wapienne (Wapienne 45, 38-307 Sękowa) 

oraz miesięczny zapas wody dla całej rodziny „Wysowianka” . 

2. Nagroda będzie dostępna do odbioru przez Laureata w Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej przez 

okres 14 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze Laureata na stronie internetowej Organizatora. 

3. Odbiór Nagrody nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Laureata. 

2. Laureat traci prawo do Nagrody, jeżeli nie odbierze jej w terminie, o którym mowa w ust. 3 lub odmówi 

podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 3. 

3. Laureatowi poza uprawnieniem do uzyskania Nagrody nie przysługują żadne inne roszczenia do 

Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres mailowy Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej 

gokib7-8@o2.pl. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej 

https://www.gok.sekowa.pl/ 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn na każdym jego 

etapie Informacja o unieważnieniu Konkursu opublikowana będzie na stronie https://www.gok.sekowa.pl/. 
 

mailto:gokib7-8@o2.pl

