
 
Regulamin konkursu „Zbierz się do kupy” 

 
Organizatorami konkursu „Zbierz się do kupy” zwanego dalej „konkursem” są: Gmina 
Komorniki, ul. Stawna 1 oraz Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach, ul. Kościelna 37, 62-
051 Komorniki, zwani dalej Organizatorami.  
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Komorniki. 
 

§1. 
Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 
1) zaangażowanie mieszkańców Gminy Komorniki w rozwiązanie problemu 

pozostawianych nieczystości po psach, 
2) rozbudzanie zainteresowania środowiskiem lokalnym, 
3) wyrabianie twórczego myślenia i pomysłowości, 
4) kształtowanie poczucia estetyki. 

 
 

§2. 
Uczestnik konkursu 

 
Uczestnikiem może być każdy z mieszkańców Gminy Komorniki, niezależnie od wieku. W 
przypadku osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych, udział w konkursie jest 
możliwy w wypadku wyrażenia pisemnej zgody przez przedstawiciela ustawowego zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.  
 

§3. 
Warunki i zasady uczestnictwa 

 
1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy plastycznej zachęcającej mieszkańców 

Gminy do sprzątania po swoich psach.  
2. Praca musi spełniać następujące kryteria: 
1) nawiązywać bezpośrednio do tematyki konkursu (obraz i krótkie hasło), 
2) dwuwymiarowa (2D, nie może być pracą przestrzenną), 
3) wykonana dowolną techniką plastyczną z użyciem takich materiałów jak ołówek, 

kredki, farby itp. lub w wybranym graficznie programie komputerowym, 
4) powinna być wykonana na papierze typu brystol lub blok techniczny, a w przypadku 

wykorzystania programu graficznego utrwalona w formacie elektronicznym (JPG), 
5) wykonana w formacie minimum A4. 
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. W przypadku przesłania 

większej ilości prac, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru według własnego 
uznania jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną ̨
odrzucone. Prace w imieniu uczestnika małoletniego może złożyć przedstawiciel 
ustawowy – w takim wypadku zobowiązany jest załączyć oświadczenie według 
załącznika nr 1. 

4. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może 
naruszać ́ praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest 



jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że 
prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.  

 
 

§4. 
Termin i miejsce składania prac 

1. Praca powinna być przekazana do Organizatorów w terminie do 25.02.2021 w 
następujący sposób:  

1) dostarczona w oryginale do CTK Gminy Komornik, ul. Kościelna 37 w godz. 9:00-15:00  
lub 

2) mailowo na adres biuro@gokkomorniki.pl. W przypadku złej jakości skanu 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieuwzględniania przesłanej pracy w wynikach 
konkursu. 

2. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika, oraz numerem 
telefonu kontaktowego, a w przypadku wysłania pracy mailem w tytule należy wpisać 
„Konkurs Zbierz się do kupy”. 

3. Do przekazanej/przesłanej pracy należy dołączyć: 
1) klauzulę zawierającą ̨zgodę ̨na przetwarzanie danych osobowych, wzór której stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym podpisem 
uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego;  

2) oświadczenie dotyczące praw autorskich do utworu, wzór którego stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego regulaminu, wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika lub 
jego przedstawiciela ustawowego. 

4. W przypadku osób małoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności 
prawnych oświadczenia i zgody, o których mowa w ust. 3, w imieniu uczestnika 
podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Oświadczenia te stanowią ̨ jednocześnie zgodę ̨
na udział podopiecznego w konkursie. Prace nadesłane drogą elektroniczną powinny 
zawierać ́to samo oświadczenie zawarte w pliku tekstowym (format PDF zeskanowany 
z datą i własnoręcznym podpisem).  

5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 
organizatorów prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.  

6. Prace nie spełniające zasad udziału nie będą brane pod uwagę.  

§5. 

Rozstrzygnięcie konkursu 
1. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatorów terminie lub wykonane 

niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.  
2. Komisja konkursowa, powołana przez organizatorów, wybierze spośród zgłoszonych 

na konkurs po 3 (miejsca od I do III) najciekawsze prace w dwóch kategoriach 
wiekowych (0-8 lat i powyżej).  Kryteria oceny zostaną ̨ustalone w następujący 
sposób: 
1) zgodność ́pracy z tematem, 
2) jakość ́wykonania, 
3) oryginalność ́i pomysłowość,́ 
4) walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania  
5) stopień́ trudności wykonania.  



3. Najciekawsza praca będzie inspiracją do stworzenia wizualizacji akcji „Zbierz się do 
kupy” wykorzystywanego następnie na terenie Gminy Komorniki.  Autor najciekawszej 
pracy dokona przeniesienia na Gminę Komorniki praw autorskich w formie pisemnej – 
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 20.03.2021  r.  
5. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronach www.komorniki.pl oraz  

www.gokkomorniki.pl  
6. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną ̨powiadomione telefonicznie i mailowo o 

wynikach konkursu. 
7. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.  

  
§6. 

Nagrody 
 
W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe. Nagrody nie podlegają 
wymianie na gotówkę. 
 

§7. 
Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac.  
2. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  
3. W przypadku jakichkolwiek pytań́/wątpliwości można się ̨kontaktować ́z  

koordynatorami projektu pod adresem dorota.witczak@gokkomorniki.pl 
tel.507875624 i promocja@komorniki.pl tel. 883998975. 

4. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej www.komorniki.pl oraz 
www.gokkomorniki.pl. 

5. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.komorniki.pl/
http://www.gokkomorniki.pl/
mailto:dorota.witczak@gokkomorniki.pl
mailto:promocja@komorniki.pl


Załącznik nr 1 
 
        Komorniki, dnia ……….…………… 
 
 

Oświadczenie 
 
 
Ja niżej podpisany, jako przedstawiciel ustawowy małoletniego  ……………………………………..…. 
oświadczam, że wyrażam zgodę na udział ww. małoletniego w konkursie organizowanym 
przez Gminę Komorniki oraz Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach pt: „Zbierz się do kupy”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ……………………………………………….. 
        Czytelnie imię i nazwisko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 

 
Współadministratorzy danych: 

 ………………………….., dnia ………………… r. 
Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki 
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościelna 37, 62-052 Komorniki 
 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko: rodzica dziecka/opiekuna dziecka/przedstawiciela ustawowego dziecka/osoby pełnoletniej *) 

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 osobowych – dalej: RODO), wyrażam 
zgodę na przetwarzanie, w tym rozpowszechnianie, przez Administratora danych osobowych  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko: dziecka/osoby pełnoletniej *) 
 

CEL PRZETWARZANIA KATEGORIE DANYCH TAK  NIE 

w celu udostępnienia prac wykonanych na potrzeby konkursu 
na stronie internetowej Administratora pod adresem 
www.komorniki.pl, www.gokkomorniki.pl, jak również na 
stronie internetowej Administratora w portalu 
społecznościowym Facebook dostępnej pod adresem: 
www.facebook.com/gokkomorniki/ 

dane identyfikacyjne, dane 
zawarte w treści prac 

wykonanych na potrzeby 
konkursu, 
Imię, wiek 

  

w celu wykonywania fotografii/nagrań w trakcie rozdania 
nagród 

wizerunek, dane 
identyfikacyjne, Imię, wiek   

w celu udostępnienia fotografii/nagrań na stronie 
internetowej Administratora pod adresem: www.komorniki.pl, 
www.gokkomorniki.pl 

wizerunek, dane 
identyfikacyjne, Imię, wiek   

w celu udostępnienia fotografii/nagrań na stronie 
internetowej Administratora w portalu społecznościowym 
Facebook dostępnej pod adresem: 
www.facebook.com/gokkomorniki/ 

wizerunek, dane 
identyfikacyjne, imię, wiek 

  

w celu udostępnienia wykonanych fotografii/nagrań z zajęć 
sekcyjnych następującym mediom: Nowiny Komornickie, Nasz 
Głos Poznański 

wizerunek, dane 
identyfikacyjne, Imię, wiek   

w celu udostępniania wykonanych fotografii/nagrań na 
stronach internetowych partnerów: Nowiny Komornickie, to 
jest na stronach dostępnych pod adresami: 
nowinykomornickie.pl 

wizerunek, dane 
identyfikacyjne, Imię, wiek 

  

 
 

……………………….………………………………………………………………………………………………….…                      
(podpis rodzica dziecka/opiekuna dziecka/przedstawiciela ustawowego dziecka/osoby pełnoletniej *) 

 
……………………….………………………………………………………………………………………………….…                      

 (podpis dziecka/osoby pełnoletniej *) 
 
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego 
dotyczącego wydarzenia Administratora, w tym z informacją o przysługujących prawach. Ponadto Administrator 
poinformował mnie, że: 

• niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie,  

w jakiej została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 



• dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora. 

……………………….………………………………………………………………………………………………….…                      
(podpis rodzica dziecka/opiekuna dziecka/przedstawiciela ustawowego dziecka/osoby pełnoletniej *) 

 
……………………….………………………………………………………………………………………………….…                      

 (podpis dziecka /osoby pełnoletniej *) 
 
 

Niniejsza zgoda obejmuje również nieodpłatne zezwolenie na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 tj., ze zm.), na rozpowszechnianie przez Administratora lub przez 
inne podmioty, w tym działające na zlecenie lub w imieniu Administratora (zgodnie z klauzulą obowiązku informacyjnego), 
wizerunku w celach określonych w treści udzielonej zgody, przez czas niezbędny do realizacji tych celów, z zastrzeżeniem, że 
wizerunek ten nie może być rozpowszechniany przez Administratora w zestawieniu z informacjami, komentarzami lub 
wizerunkami, powodującym naruszenie dóbr osobistych. 
 

……………………….………………………………………………………………………………………………….…                      
(podpis rodzica dziecka/opiekuna dziecka/przedstawiciela ustawowego dziecka /osoby pełnoletniej *) 

 
……………………….………………………………………………………………………………………………….…                      

 (podpis dziecka/ osoby pełnoletniej *) 
 
 
*W przypadku dziecka, które nie ukończyło 18 lat, zgodę wyraża w jego imieniu przedstawiciel ustawowy. W przypadku dzieci od 13. roku 
życia zgodę wyraża zarówno dziecko, jak i jego przedstawiciel ustawowy. W przypadku pozostałych osób pełnoletnich, zgodę wyraża ta osoba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 
 
        Komorniki, dnia …………………....……… 
 
 
Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich 
 
1. Ja niżej podpisany, działający w imieniu własnym/jako przedstawiciel ustawowy 

……………………………………..….. oświadczam, że przenoszę na Gminę Komorniki prawa autorskie do 
utworu  pt: ………………………………..  
 

2. Przeniesienie praw autorskich obejmuje, w szczególności: 
a) przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu na rzecz Gminy Komorniki,  

b) korzystanie przez Gminę Komorniki na terytorium kraju i zagranicą ze wszystkich pól 

eksploatacji znanych w dniu złożenia niniejszego oświadczenia,  

c) udzielenie zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszystkie  znane pola eksploatacji  

   (w tym określone w art. 50 prawa autorskiego) a  w szczególności: 

a) utrwalenie utworu na wszystkich znanych w chwili złożenia oświadczenia nośnikach,  

b) zwielokrotnienie utworu dowolną techniką znaną w chwili złożenia oświadczenia, 

c) wprowadzenie utworu do pamięci komputera i jego cyfrowej obróbki, 

d) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, publiczne rozpowszechnianie utworu poprzez 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,  

e) wykorzystanie utworu do postępowań o zamówienia publiczne, 

f) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach, 

4. Zezwalam Gminie Komorniki na wykonywanie wszelkich praw zależnych do  

   utworu w tym na przerabianie, adaptację, wyrażanie zgody na  

   przerabianie  i adaptację ( przez osoby trzecie działające na zlecenie Gminy Komorniki). 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu na Gminę Komorniki powoduje przejście 

własności egzemplarza utworu przekazanego przez mnie.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
        ……………………………………………….. 
        Czytelnie imię i nazwisko 
 
 
 
 
 


