
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 „BUDUJEMY DOMY DLA PSZCZOŁOWATYCH” 

 

                                                                       

§ 1 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem Konkursu jest  Gmina Pszczółki. 

                                                                       

§ 2 

TERMINY 

1. Ogłoszenie Konkursu następuje z dniem 6 lipca  2016r. 

2. Termin dostarczenia prac konkursowych mija 29 lipca do godz. 16.30. 

3. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2016 r .Ogłoszenie 

wyników nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia Komisji.    

 

§ 3 

CEL KONKURSU 

Celami konkursu są: 

 zbudowanie domków dla pszczołowatych. Preferowane są materiały trwałe, przyjazne 

środowisku; 

 poszerzenie wiedzy uczestników nt. dzikich zapylaczy; 

 budowanie przyjaznej postawy wobec owadów zapylających; 

 propagowanie i promocja wartościowych postaw ekologicznych. 

 

 

§ 4 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs jest adresowany do mieszkańców powiatu gdańskiego. Udział w konkursie 

mogą brać zespoły, w tym rodzinne, liczące od 2 do 5 osób. W przypadku osób 

niepełnoletnich na udział w konkursie pisemną zgodę musi wyrazić rodzic lub opiekun 

prawny. Zgodę należy dołączyć do pracy konkursowej. 

2. Każda grupa może złożyć jedną pracę. Zadaniem grupy jest wykonanie domku dla 

pszczołowatych. 

3. Praca powinna być: 

 podpisana imionami i nazwiskami autorów, 

 wykonana dowolną techniką, z zastrzeżeniem, że w miarę możliwości, muszą to być 

materiały trwałe, nie ulegające rozkładowi pod wpływem warunków atmosferycznych 

(tak aby mogła pozostawać na zewnątrz). 



4. Do pracy należy dołączyć własnoręcznie podpisaną kartę zgłoszeniową, która stanowi 

załącznik do niniejszego regulaminu.    

5. Pracę wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście w sekretariacie  Urzędu 

Gminy w Pszczółkach pokój nr 15), ul. Pomorska 18,83-032 Pszczółki, do dnia 29 lipca do 

godz.16.30. o ważności decyduje data wpływu.    

6. UWAGA: prace przesłane i złożone po terminie nie będą oceniane przez Komisję 

Konkursową. 

7. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponosi uczestnik.    

8. Podpisana karta zgłoszenia jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym 

regulaminem konkursu, stanowiąc jednocześnie akceptację zapisów Regulaminu.    

9. Regulamin i karty zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.pszczolki.pl  

 

§ 5 

OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

1. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie 3 osobowa Komisja Konkursowa, powołana  

przez  Wójta Gminy Pszczółki, w składzie o którym mowa w § 2 zarządzenia nr 35/16. 

2. Komisja Konkursowa oceni i dokona wyboru nagrodzonych prac do dnia 5 sierpnia 

2016 r. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego ogłoszenia wyników Konkursu 

oraz do zamieszczenia ich w Internecie w terminie nie późniejszym niż 14 dni po 

dokonaniu rozstrzygnięcia Konkursu przez Komisję Konkursową. 

3. Kryteria oceny prac konkursowych przez Komisję Konkursową:  

a) zgodność z regułami Konkursu określonymi w Regulaminie,   

b) estetyka,  

c) oryginalność. 

4. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w dniu 28 sierpnia 2016 roku podczas 

obchodów „Święta Miodu Pszczółkowskiego,, 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wybrania najlepszej 

pracy bez podania przyczyny, a co za tym idzie bez przyznania nagrody głównej.    

6. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne. Organizator będzie uprawniony do anulowania 

wyników Konkursu w przypadku powzięcia informacji, że nagrodzona praca narusza 

warunki niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Komisja anuluje wynik Konkursu 

i dokona ponownej oceny nadesłanych prac oraz wyboru zwycięskiej pracy spośród prac 

nadesłanych w tej edycji Konkursu.   

 

 

 



§ 6 

PRAWO WŁASNOŚCI I PRAWO WYKORZYSTANIA PRACY  

 

1. Praca musi być autorska i oryginalna, tzn. niedopuszczalne jest kopiowanie, 

zapożyczanie czy też powielanie innych prac.  

2. Prace naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa nie będą brane 

pod uwagę w konkursie.  

3. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że są autorami dostarczonej przez siebie pracy oraz że 

złożona przez nich praca nie narusza praw osób trzecich. Uczestnicy oświadczają 

jednocześnie, że przysługują im wyłączne, nieobciążone na rzecz osób trzecich autorskie 

prawa majątkowe do pacy, w szczególności do rozporządzania tymi prawami w zakresie 

określonym niniejszym Regulaminem.   

4. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw 

autorskich osób trzecich wykorzystanych w zgłoszonej przez siebie pracy. Uczestnicy 

ponoszą pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć 

prawa do nadesłanej przez Uczestników pracy.  

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na podanie swoich imion i nazwisk oraz publikację 

nadesłanej w Konkursie pracy, w przypadku ewentualnie zorganizowanej wystawy 

pokonkursowej, w publikacjach, prezentacjach Organizatora oraz w mediach.    

6. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Organizatora, z dniem wyłonienia ich jako 

zwycięzców Konkursu,  autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej pracy złożonej 

w ramach Konkursu na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:  

a) wyłącznego używania i wykorzystania pracy we wszelkiej działalności promocyjnej, 

reklamowej i informacyjnej prowadzonej na rzecz Organizatora i podmiotów przez niego 

wskazanych;    

b) utrwalania pracy wszelkimi technikami graficznymi, fotograficznymi, drukarskimi, 

plastycznymi, informatycznymi, wizualnymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, 

cyfrowymi; 

c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu pracy na nośnikach elektronicznych;  

d) publicznego wystawiania i wyświetlania pracy na wszelkich wystawach, imprezach, 

spotkaniach, konferencjach, wydarzeniach realizowanych przez Organizatora i podmioty 

działające na rzecz Organizatora;    

e) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów 

promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem pracy;   

f) publicznego wystawiania, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia pracy;    

g) do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą w kraju i za granicą;    



 

 

§7 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest 

Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu 

prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

2. Przekazanie przez Uczestników danych osobowych Organizatorowi ma charakter 

dobrowolny.   

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 

922) dla  potrzeb konkursu.    

4. Uczestnicy biorący udział w Konkursie mają prawo wglądu do swoich danych osobowych 

oraz do ich  aktualizacji, uzupełniania i usuwania, poprzez przesłanie stosownego wniosku 

w formie pisemnej  na adres siedziby Organizatora.    

5. Uczestnicy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na oddanie do publicznej 

wiadomości w dowolnej formie wyników konkursu, w tym ich imion i nazwisk, a także 

wizerunku. 

§ 8 

NAGRODA RZECZOWA 

 Wartość  każdej nagrody rzeczowej za przygotowanie zwycięskiej pracy wynosi do 

80,00 zł (osiemdziesięciu złotych) brutto. 

 Wszystkie nadesłane prace konkursowe spełniające kryteria mogą zostać upublicznione 

wraz z nazwami/nazwiskami autorów na stronie www.pszczolki.pl.   

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Organizatora Konkursu o każdej 

zmianie  danych podanych w formularzu zgłoszeniowym.    

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego 

Regulaminu i  akceptują jego treść bez zastrzeżeń.    

3. Organizatorowi Konkursu przysługuje wyłączne prawo zmiany niniejszego Regulaminu 

w każdym  czasie i bez podania przyczyny. O każdej zmianie Regulaminu oraz o jej 

wejściu w życie Organizator Konkursu zawiadomi poprzez zamieszczenie informacji na 

stronie internetowej. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.   



 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  

„BUDUJEMY DOMY DLA PSZCZOŁOWATYCH” 

 

 

1. IMIĘ I NAZWISKO  

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

2. MIEJSCE ZAMIESZKANIA / ADRES UCZESTNIKA 

 

_________________________________________________________________________      

 

 

3. TELEFON 

__________________________________________________________________________ 

 

4. PODPIS    / PODPIS RODZICA (w przypadku osoby niepełnoletniej)  

___________________________________________________________________ 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zgłoszona w ramach niniejszego konkursu praca nie została zgłoszona 

w żadnym innym konkursie, nie była wcześniej publikowana, jest moim osobistym dziełem, 

a prawa autorskie do niego przysługują wyłącznie mnie i nie są niczym ograniczone. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję zapisy Regulaminu konkursu „BUDUJEMY 

DOMY DLA PSZCZOŁOWATYCH”. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, 

adres zamieszkania - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 922) dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz na opublikowanie 

ich na stronach internetowych Organizatora. 

 

 

 

__________________                                                _________________________   

Data                                                                            Czytelny podpis Autora 


