
REGULAMIN KONKURSU „RODZINA BEZ PRZEMOCY” DLA 

MIESZKAŃCÓW GMINY SŁOMNIKI  

DEFINICJE 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty mają następujące znaczenie: 

1. Konkurs –  konkurs  pod  nazwą  „Rodzina bez przemocy”  przeznaczony  dla  osób  z terenu 

gminy Słomniki, promujący ideę rodziny bez przemocy, alkoholu i uzależnień, organizowany 

w terminie od 18 września 2019 r. do 30 października 2019 r. 

2. Organizator –  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach we współpracy z 

placówkami oświatowymi z terenu gminy Słomniki.  

3. Uczestnik  –  osoba  fizyczna,  która  w  chwili  zgłoszenia  spełnia  wymagania  opisane    w 

Regulaminie. Wszelkie czynności prawne związane z Konkursem dokonywane przez 

Uczestnika małoletniego wymagają zgody jego przedstawiciela ustawowego. 

4. Przedstawiciel ustawowy – osoba lub osoby fizyczne, upoważnione z mocy prawa do 

reprezentowania Uczestnika małoletniego. 

5. Zgłoszenie – uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz praca (rysunek, plakat, 

zdjęcie, opowiadanie/praca literacka, filmik) o tematyce „Rodzina bez przemocy”. Celem 

pracy jest pokazanie pozytywnych aspektów wspólnego życia rodzinnego – bez przemocy     

i uzależnień. Praca musi być autorstwa zgłaszanego Uczestnika. Zgłoszenia mogą być 

nadsyłane/dostarczane do 30 października 2019 r. do godz. 14:00. 

6. Materiały – wszelkie materiały udostępnione Organizatorowi przez Uczestnika w związku z 

Konkursem, w szczególności: rysunki, plakaty, fotografie, filmiki opowiadania/prace 

literackie. 

7. Nagrody – przedmioty rzeczowe, jakie przyznaje Organizator zwycięskiemu Uczestnikowi 

oraz ewentualnie autorom wyróżnionych prac, w przypadku spełnienia przez Uczestnika 

warunków określonych w Regulaminie.  

 

 

CEL KONKURSU 

 
 

1. Celem Konkursu jest promowanie rodziny bez przemocy, alkoholu i uzależnień, poprzez 

ukazywanie i utrwalanie szczęśliwych momentów z życia rodziny, wspólnie spędzanego czasu. 

 



UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 
 

1. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące 

warunki: 

a) są mieszkańcami gminy Słomniki 

b) w przypadku osób małoletnich, na ich udział w Konkursie oraz dokonywanie czynności 

prawnych w ramach Konkursu uprzednio wyraził zgodę w formie pisemnej 

Przedstawiciel ustawowy pod rygorem nieważności, 

c) spełnią pozostałe wymagania określone w Regulaminie. 

2. Udział w Konkursie polega na: 

a) wypełnieniu i podpisaniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik do Regulaminu), 

zawierającego następujące dane: imię, nazwisko, wiek, adres, sposób kontaktu (telefon 

lub e-mail), oświadczenie o zapoznaniu się przez Uczestnika z Regulaminem oraz zgodę 

Uczestnika na udział w Konkursie. 

b) stworzeniu pracy (rysunek, plakat, fotografia, opowiadanie/praca literacka lub filmik max 

10-15 minutowy) odpowiednio do wybranej kategorii i dołączenie jej do formularza 

zgłoszeniowego w formie papierowej lub drogą mailową (w przypadku filmiku należy 

dołączyć również płytę CD lub pendrive) 

c) formularz i materiały (prace) należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach (II piętro, pokój 27) lub na adres mailowy 

barbara.kuchna-ordys@slomniki.pl w temacie wiadomości wpisując „konkurs rodzina 

bez przemocy” i załączając odpowiednie formularze. 

 

d) w terminie do 30 października 2019 r. do godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu 

do siedziby Organizatora). 

 

1. Praca zgłoszona do Konkursu może mieć postać papierową (rozmiar dowolny) postać plików 

cyfrowych (w formie JPG lub BMP) o wielkości pliku nieprzekraczającym 20 MB 

(megabajtów) nagranym na płycie CD lub DVD. Praca powinna w ciekawy sposób ujmować 

temat Konkursu – „Rodzina bez przemocy” – oraz promować ideę rodziny bez przemocy, 

alkoholu i uzależnień. 

2. Przesłane Zgłoszenie i Materiały nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi 

obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, zniesławiających, obrażających 
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uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej i/lub etnicznej i/lub wyznaniowej, 

propagujących piractwo fonograficzne i/lub komputerowe, upowszechniających techniki 

łamania danych, wirusy  oraz wszelkich  innych,  podobnych w treści. 

3. Uczestnik może zgłosić się tylko raz w danej (tej samej) kategorii Konkursu. 

4. Uczestnik oświadcza, że: 

a) ma pełne prawo do dysponowania przesłanym Zgłoszeniem i Materiałami, oraz że 

korzystanie z nich nie narusza żadnych praw osób trzecich, 

b) wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora ze swojego wizerunku, imienia 

nazwiska, 

c) przysługują mu autorskie (i pokrewne) prawa majątkowe do Zgłoszenia i Materiałów, 

które to prawa nie są ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, 

d) przysługujące mu prawa do Zgłoszenia i Materiałów obejmują w szczególności prawo do 

ich udostępniania i rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami Regulaminu, 

e) osoby zaprezentowane w Materiałach, których zgoda jest konieczna do ich 

rozpowszechniania,  wyraziły  zgodę   na   rozpowszechnianie   swojego   wizerunku,   w 

szczególności w sieci Internet; 

f) przesyłając Zgłoszenie i Materiały Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte 

w  nich   treści   oraz   za   ewentualne   naruszenie   praw   osób   trzecich   w   związku z 

rozpowszechnianiem Zgłoszenia lub Materiałów, 

g) Uczestnik Konkursu zobowiązuje się przedstawić odpowiednie dokumenty 

potwierdzające dane zawarte w nadesłanym Zgłoszeniu, w tym ewentualne zgody osób 

fizycznych  na  rozpowszechnianie  wizerunku  –   na   każde   żądanie   Organizatora. W 

przypadku odmowy przedstawienia Organizatorowi żądnych dokumentów Uczestnik 

zostaje wykluczony z Konkursu i traci prawo do nagrody. 

WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

 
 

1. Wyboru zwycięzców w poszczególnych kategoriach Konkursu dokonują przedstawiciele 

Organizatora. 

2. Jury składa się z trzech osób. 

3. Jury dokona wyboru zwycięzców Konkursu w głosowaniu, zwykłą większością głosów  

i ogłosi swój wybór na stronie internetowej http://gops.slomniki.pl. 

4. Jury wybiera zwycięzców, oceniając przesłane przez Uczestników Zgłoszenia. 

5. Przy wyborze zwycięzców Jury bierze pod uwagę następujące kryteria: kreatywny sposób 
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ujęcia tematu oraz kreatywność w formie wypowiedzi/wyrazu; różnorodność i jakość użytych 

środków wyrazu; ich skomplikowanie i sposób użycia; indywidualność i talent widoczny w 

ujęciu tematu i idei Konkursu. 

 

PRAWA AUTORSKIE 

 
 

1. Z chwilą przesłania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej, 

nieodpłatnej licencji niewyłącznej, łącznie z prawem do udzielania sublicencji, 

upoważniającej do rozporządzania i korzystania z praw autorskich i pokrewnych do 

Materiałów, wraz z wyłącznym prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego. 

2. Udzielona przez Uczestnika licencja, o której mowa w Regulaminie nie jest ograniczona ani 

czasowo, ani terytorialnie. Powyższa licencja odnosi się do następujących pól eksploatacji: 

a) utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek 

nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, 

cyfrowo, 

b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na 

jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie 

magnetycznej, cyfrowo,



c) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub 

multimedialnej, do baz danych, 

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do 

utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym (m.in. udostępniania w Internecie np. w ramach strony internetowej 

www.zi.radlin.pl), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z 

zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów 

stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, 

a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, 

UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), 

e) publicznego wykonania, 

f) publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych 

i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i 

odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych 

lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, 

odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.), 

g) wystawiania, 

h) wyświetlania. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji) oraz 

wyrażania stosownych zezwoleń i/lub zgód. 

4. Na żądanie Organizatora Uczestnik zobowiązuje się potwierdzić fakt udzielenia 

licencji wskazanej   w   §   5   pkt   1-4   Regulaminu   poprzez   podpisanie   stosownej   

umowy      z Organizatorem. W przypadku odmowy potwierdzenia licencji na piśmie 

Uczestnik zostaje wykluczony z Konkursu i traci prawo do nagrody. 

NAGRODY 

 
 

1. Organizator przewiduje w Konkursie nagrody rzeczowe dla zwycięzców: 

a) dopuszcza się przyznanie do pięciu dodatkowych nagród dla pozostałych, 

wyróżnionych prac 

2. Wydanie nagród, o których mowa powyżej zostanie dokonane w listopadzie 

(wstępnie 18 lub 19 listopada na Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. 

Kazimierza Wielkiego w Słomnikach) 



3. Nagrody w konkursie nie podlegają żadnej wymianie. 

 

NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KONKURSU I REKLAMACJE 

 
 

1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja powołana przez 

Organizatora (dalej: Komisja). 

2. Komisja rozpatruje wszelkie reklamacje od Uczestników związane z udziałem w 

Konkursie. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestnika w 

czasie realizacji Konkursu bezpośrednio po zdarzeniu, które jest podstawą 

reklamacji. Reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą kierować na adres 

Organizatora z dopiskiem „Konkurs «Rodzina bez przemocy » – reklamacja”. 

3. Komisja ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji od dnia jej otrzymania. 

4. Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia 

reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez 

Komisję. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

1. Dane osobowe takie jak imię i nazwisko Uczestnika, ewentualna nazwa szkoły i klasy,  

imię     

 i nazwisko opiekuna ustawowego Uczestnika, są przetwarzane przez  Organizatora  

wyłącznie w celu przeprowadzenia  Konkursu,  w  zakresie  niezbędnym  dla  

przeprowadzenia  Konkursu  

i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska Uczestnika. 

2. Organizator   będzie    przechowywał    dane    osobowe    Uczestników    w    sposób    

zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 

poprawiania, ma również prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania 

przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w 

przypadkach wskazanych przez prawo. 



4. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na 

przetwarzanie dodatkowych danych osobowych Uczestnika w celu przeprowadzenia 

Konkursu. 

5. Dane  osobowe  podawane  są  dobrowolnie,  z  zastrzeżeniem,  że  niepodanie  

określonych  w Regulaminie danych osobowych uniemożliwi udział w Konkursie. Po 

zakończeniu Konkursu 

 i upłynięciu przewidzianych prawem terminów retencji tych danych zostaną one 

usunięte. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 września 2019 


