
REGULAMIN KONKURSU DLA INTERNAUTÓW  
NA HASŁO REKLAMUJ ĄCE GMINĘ KOLONOWSKIE 
„PROMUJ ĄC SWOJĄ GMINĘ – PROMUJESZ SIEBIE” 

 
 
 

I.  POSTANOWNIENIA OGÓLNE 
 

1. Konkurs przeprowadzany jest przez Gminę Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39,                     
47-110 Kolonowskie, zwaną dalej Organizatorem. 

2. Konkurs trwa od dnia 6 sierpnia 2010 r. do dnia 15 września 2010 r. Wyniki konkursu zostaną 
ogłoszone na stronie www.kolonowskie.pl do dnia 20 września 2010 r. 

 
II. W ARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1. Uczestnikiem konkursu na najlepsze hasło reklamowe może być osoba fizyczna; osoby 

niemające pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie pod 
warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Kolonowskie.  
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich 

rodzin oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu Konkursu. 
4. Uczestnikami Konkursu stają się osoby wskazane w punkcie 1, które wymyślą i prześlą na adres 

turystyka@kolonowskie.pl hasło reklamujące Gminę Kolonowskie jako miejsce interesujące 
turystycznie. 

5. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie wyłącznie za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

6. Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie 3 propozycje hasła. W przypadku 
wysłania przez Uczestnika Konkursu więcej niż trzech propozycji, jury bierze pod uwagę trzy 
pierwsze hasła. 

7. Jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne hasła, jury bierze pod uwagę hasło, które 
wcześniej zostało przesłane na adres Organizatora. Decydująca jest, w takim przypadku, data i 
godzina wysłania maila. 

8. Projekt hasła zgłoszony do udziału w Konkursie nie może być z niego wycofany. 
9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu i 

uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, 
iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do wzięcia udziału w Konkursie. 

10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą autora hasła na wykorzystania przez 
Organizatora Konkursu hasła promocyjnego. 

11. Uczestnicy oraz przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie 
przez Organizatora swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu. Podanie 
danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do 
swoich danych oraz ich poprawiania. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych 
zgodne będzie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 
133 poz. 833 ze zm.). 

12. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na podanie danych osobowych (imię i nazwisko) przy 
opublikowaniu najlepszych haseł. 
 
III. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 
1. Jury Konkursowe składa się z 3 członków – przedstawicieli Organizatora. 
2. Nagrodą główną jest bon o wartości 150 PLN. Bon upoważnia do dokonania zakupu 

jakiegokolwiek towaru na kwotę nie wyższą niż 150 PLN, do dnia 30.09.2010 r. Zwrot 
pieniędzy nastąpi po przedstawieniu w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie, pokój nr 2, 
faktury wystawionej na: 



Gmina Kolonowskie 
ul. Ks. Czerwionki 39 
47-110 Kolonowskie 
NIP 7561881013 

3. Za zajęcie 2. i 3. miejsca Organizator przewidział nagrody-niespodzianki. 
4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w dniu ogłoszenia wyników 

konkursu. 
5. Wydanie nagród nastąpi w terminie 10 dni od dnia opublikowania na stronie 

www.kolonowskie.pl zwycięskich haseł i nazwisk ich autorów w siedzibie Organizatora. 
6. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi. 
7. Ewentualne reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać do Organizatora na adres: 

turystyka@kolonowskie.pl lub UMiG Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 
Kolonowskie.  
 
IV. PRAWA AUTORSKIE I DANE OSOBOWE 

 
1. W Konkursie mogą brać udział jedynie propozycje haseł będące wynikiem indywidualnej 

pracy twórczej uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych. 
1. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na 

korzystanie z tego hasła przez Organizatora dla celów promocyjnych. 
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego 

przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych, tylko i wyłącznie do celów niniejszego Konkursu, na co Uczestnik Konkursu 
wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu. 

3. Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Zwycięzców 
Konkursu na Gminę Kolonowskie, praw autorskich do korzystania i rozporządzania 
zwycięskimi hasłami. Gmina Kolonowskie jest uprawniona do korzystania z haseł w sposób 
anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Zwycięscy Konkursu. Na 
warunki te Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.  
 
V. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora www.kolonowskie.pl  

oraz w jego siedzibie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie 
wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a także do przerwania 
Konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięskich haseł, w każdym 
momencie, bez podawania przyczyn. 

2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) 

poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w 
Konkursie. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny 
oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 


