
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU „DLACZEGO WARTO SIĘ SZCZEPIĆ?” 

 

§ 1 

Podmioty zaangażowane w organizację Konkursu 

 

Organizatorem konkursu oraz fundatorem Nagród jest Gmina Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 

39, 47-110 Kolonowskie, NIP: 7561881013.  

 

§ 2 

Czas i miejsce trwania konkursu 

1. Konkurs rozpocznie się dnia 27.08.2021r. o godzinie 13:00 a zakończy 15.10.2021 r. o 

godzinie 14:00, (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). Okres ten nie obejmuje wydania Nagród i 

ewentualnej procedury reklamacyjnej. 

2. Konkurs będzie opublikowany na stronie internetowej Gminy: www.kolonowskie.pl.   

3. Termin nadsyłania Prac, o których mowa w § 5 Regulaminu, mija 15 października 

2021r.  

4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminy 

kolonowskie.pl dnia 19.10.2021r.  

5. Uroczyste wręczenie Nagród nastąpi do dnia 20.10.2021r. Nagrody można odebrać w 

terminie późniejszym, nie później jednak niż do 29.10.2021r. do godziny 14:00 w Urzędzie 

Miasta i Gminy Kolonowskie w pokoju nr 4.  

6. W czasie trwania Konkursu zostanie przyznanych 10 („dziesięć”) Nagród. 

 

§ 3 

Komisja konkursowa 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności 

w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących 

w nim udział i wyboru Zwycięzców, Organizator powoła Komisję konkursową (dalej zwanej 

„Komisją”).  

2. W skład Komisji wejdą trzy osoby (w tym przewodniczący) wskazane przez 

Organizatora.  

 

 

 

http://www.kolonowskie.pl/


§ 4 

Warunki udziału w Konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Kolonowskie bez względu na wiek. 

2. Udział w Konkursie poprzez przesłanie Prac jest równoznaczny z akceptacją 

postanowień regulaminu.  

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich (chyba, że dotyczy to 

przesyłania Prac przez rodziców/przedstawicieli ustawowych). 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także 

osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie 

niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, 

małżonkowie, rodzice małżonka i osoby pozostające z nim i w stosunku przysposobienia. 

5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. 

Osoba, która przystąpiła do Konkursu (zwana „Uczestnikiem”) jest związana postanowieniami 

Regulaminu.  

 

§ 5 

Zasady i przebieg Konkursu 

1. Konkurs ma na celu: 

a) promowanie szczepień przeciw COVID-19 wśród mieszkańców Gminy Kolonowskie, 

b)  wyłonienie najciekawszych Prac, 

c) opublikowanie Prac na profilu Facebook’owym Organizatora, stronie internetowej 

Organizatora. 

2. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Dlaczego warto się 

szczepić?” (zwanej „Pracą”). 

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do: 

a) wypełnienia i doręczenia formularza/karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem 

rodzica/przedstawiciela ustawowego w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej, listownie – 

listem poleconym na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 39, 

47-110 Kolonowskie (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem o treści: „Konkurs Dlaczego warto się szczepić” w urzędzie, pokój nr 4 do dnia 

15.10.2021r. do godziny 14:00. 

b) jeden Uczestnik może zgłosić jedną Pracę, 



c) Pracę - odpowiedź na pytanie konkursowe należy zredagować do 200 znaków (nie 

wliczając spacji, przerw), Prace zawierające więcej znaków nie będą oceniane,  

d) Praca – odpowiedź na pytanie konkursowe powinna zostać umieszczona w miejscu 

wskazanym na formularzu zgłoszeniowym,  

e) Prace muszą zostać wykonane własnoręcznie, samodzielnie przez Uczestnika, Prace nie 

mogły i nie mogą zostać przesłane w innych konkursach.  

4. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Prac konkursowych sprzecznych z prawem, 

dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac 

obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, 

zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. 

Takie Prace konkursowe nie będą brały udziału w Konkursie.  

5. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace: związane z tematyką Konkursu, co 

do których Uczestnik posiada prawa autorskie, spełniające warunki wskazane powyżej, 

niezawierające znaków towarowych, przekazów reklamowych i promocyjnych podmiotów 

trzecich.  

6. Prace doręczone po terminie, a także niespełniające podanych warunków konkursu nie 

będą oceniane. 

§ 6 

Oświadczenia Uczestnika 

 

1. Przystąpienie do Konkursu, tj. zgłoszenie Pracy jest równoznaczne z akceptacją treści 

regulaminu przez Uczestników oraz rodziców/przedstawicieli ustawowych dziecka biorącego 

udział w konkursie, co ma odzwierciedlenie w formularzu zgłoszenia i stosownych 

oświadczeniach.  

2. Zgłaszając Pracę do konkursu, Uczestnik lub rodzic/przedstawiciel ustawowy 

Uczestnika oświadcza, że: 

a) stanowi ona wyłączną własność, 

b) stanowi przedmiot samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, 

przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych, 

c) praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, 

d) osobom trzecim nie przysługują do pracy jakiekolwiek prawa.  

3. Uczestnik lub rodzic /przedstawiciel ustawowy Uczestnika konkursu oświadcza, że 

zwolni organizatorów z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich 

zgłoszonych do pracy konkursowej lub jej fragmentu.  



4. Uczestnik lub rodzic /przedstawiciel ustawowy Uczestnika konkursu ponosi pełną 

odpowiedzialność za nieprzysługiwanie mu prawa do zgłoszenia pracy w całości lub części, za 

naruszenie praw autorskich lub osobistych osób trzecich.  

5. Zgłaszając pracę konkursową, Uczestnik lub rodzic /przedstawiciel ustawowy 

Uczestnika konkursu udziela organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej 

czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy konkursowej na stronie 

internetowej Organizatora oraz na profilu Facebook’owym Gminy Kolonowskie.  

 

§ 7 

Nagroda 

1. Kryteria oceny wyboru Zwycięzców: zgodność z tematem, walory artystyczne, 

oryginalność i pomysłowość w ujęciu tematu. 

2. Komisja wyłania 10 (dziesięć) najlepszych Prac.  

3. Zwycięzcy otrzymają po 1 (jednej) Nagrodzie – bonie prezentowym, każdy o wartości 

500 zł (pięćset złotych 00/100) do wykorzystania w wybranych sklepach (zwane „Nagrodami”). 

4. Warunkiem realizacji bonu, będzie przedłożenie w terminie do 30.11.2021 r., do Urzędu 

Miasta i Gminy Kolonowskie faktury wystawionej na: Gmina Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 

39, 47-110 Kolonowskie, NIP 7561881013.  

5. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.  

6. Nagrody nie można przeznaczyć na zakup alkoholu i wyrobów tytoniowych.  

7. Nie można przenieść prawa do Nagrody na inną osobę. 

8. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest 

równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. 

9. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo 

przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.  

10. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w 

momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Jednocześnie, aby odebrać 

Nagrodę, laureat zobowiązany jest do wypełnienia protokołu wydania nagrody Zwycięzcy. 

11. Laureaci Konkursu (zwani „Zwycięzcami”) zostaną poinformowani o Nagrodzie za 

pośrednictwem strony internetowej oraz telefonicznie lub mailowo. 

12. Laureaci Konkursu są zwolnieni z zapłaty podatku dochodowego od nagrody, gdyż  

jednostkowa wartość nagród nie przekracza 2 000,00 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68  

ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych  

(Dz. U. z 2020 poz. 179, z późn. zm.). 



§ 8 

Prawa i obowiązki Organizatora 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź 

pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, 

dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:  

a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie (nie dotyczy zgłoszeń dokonywanych 

przez szkoły czy rodziców/przedstawicieli ustawowych),  

b) jeżeli w stosunku do ich Pracy konkursowej zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, 

w szczególności co do naruszenia praw autorskich. 

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie 

Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego 

sposobów komunikacji, podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika 

podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.  

 

§ 9 

Prawa własności intelektualnej do Prac  

1. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 880 z późń.zm., dalej zwana „Ustawą”), Organizator w zamian za prawo uczestnictwa w 

Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do nieodpłatnego korzystania na zasadzie licencji 

niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, w 

celu przeprowadzenia Konkursu.  

2. Uczestnik lub rodzic/przedstawiciel ustawowy Uczestnika ponosi pełną 

odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie 

roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem 

przez Organizatora Prac Konkursowych.  

 

§ 10 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz rodziców i przedstawicieli 

ustawowych jest Organizator (Gmina Kolonowskie). 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (Barbarą Sośnicką) jest możliwy listownie lub 

na adres e-mail: iod@kolonowskie.pl. 

mailto:iod@kolonowskie.pl


3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkować 

niemożliwością wzięcia udziału w konkursie. 

4. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników i rodziców/przedstawicieli 

ustawowych przez administratora danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, 

związany z organizacją Konkursu, w szczególności przyjmowaniem Prac konkursowych, 

wyłonieniem Zwycięzców, zapewnieniem kontaktu ze Zwycięzcami i wręczeniem Nagród, jak 

również rozpatrywaniem reklamacji dotyczących przebiegu Konkursu. Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w niektórych sytuacjach 

podstawą przetwarzania będzie zgoda, a więc podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych w przypadku zgody będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

5. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników i przedstawicieli 

ustawowych następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, wiek 

Uczestnika. W przypadku Zwycięzców dodatkowo mogą być przetwarzane dane stanowiące 

wizerunek.  

6. Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie (aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją 

działalnością Administrator poprosił o zgodę; zgoda ta może być w dowolnym momencie 

cofnięta, skutek będzie następujący: przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem 

zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie 

będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona - oświadczenie o 

cofnięciu zgody prosimy przesłać na adres Administratora), wniesienia skargi do organu 

nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika lub rodzica/przedstawiciela ustawowego 

jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, w tym otrzymania 

Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.  

8. Dane osobowe Uczestnika lub rodzica/przedstawiciela ustawowego będą przetwarzane 

nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe 

przechowywane będą przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, prowadzenia 

księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie (w tym przez okres ustalony na podstawie 

przepisów archiwalnych).  



9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w 

imieniu administratora na podstawie stosownych umów powierzenia oraz podmioty biorące 

udział w realizacji Konkursu. 

10. Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem przepisów RODO 

(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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) 

oraz krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.  

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: www.kolonowskie.pl  

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z 

Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: szczepienia@kolonowskie.pl lub 

telefonicznie pod numerem telefonu – 77 461 11 40, wew. 37. 

3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane listownie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 

39, 47-110 Kolonowskie, w trakcie trwania Konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego 

zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu 

reklamacji. Odpowiedź na reklamację przekazana zostanie na papierze lub innym trwałym 

nośniku.  

http://www.kolonowskie.pl/
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