
Regulamin konkursu

"Cichy zabójca"

I     Postanowenia ogólne

1  Konkurs jest organizowany pod tytułem "Cichy zabójca" i zwany dajej "konkursem".

2  Organizatorem konkursu jest Komisja Do Spraw Młodzieży (zwana dalej Komisją) działająca przy 

Zarządzie Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kwidzynie (zwany dalej Zarządem).

3  Konkurs objęty jest patronatem Zarządu i jest przez niego finansowany.

4  Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 30.09-28.10.2019r.

5  Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat tlenku węgla, jego toksyczności, sposobach walki 

z nim, możliwościach unikania zatruć – prewencja zatruciom tlenkiem węgla.

6  Forma propagowania wiadomości dotyczących tlenku węgla – plakat.

II      Uczestnicy konkursu

1   Udział w konkursie mogą brać uczniowie szkół podstawowych.

2   Prace wykonane są indywidualnie.

3   Plakat powinien zawierać informacje edukujące społeczeństwo, zgodne z celem konkursu.

4   Praca może być wykonana dowolnym stylem i w dowolnym rozmiarze.

III      Warunki uczestnictwa w konkursie

1    Wraz z pracą należy złożyć informacje z danymi:

a) imię i nazwisko

b) wiek

c) e-meil lub numer telefonu

d) szkoła 

2  Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny i oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.

3  Prace na konkurs nie będą zwracane autorowi i przechodzą na własność Organizatora konkursu, 

pozostają do dyspozycji w ramach działalności statusowej.



4  Przystąpienie do konkursu jest równo znaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich na 

Organizatorów, począwszy od dnia wpłynięcia pracy konkursowej.

5  Prace należy składać do Urzędu Gminy w Kwidzynie (ul. Grunwaldzka 30) z dopiskiem „Konkurs Cichy 

Zabójca”.

6  Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

7  Za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

IV      Ocena prac konkursowych i wyłonienie laureatów

1  Po zakończeniu konkursu oceny prac dokona Komisja Konkursowa.

2  Organizator przewiduje przyznanie nagrody rzeczowych za zajęcie I, II i III miejsca.

3  Organizatorzy zastrzegają sobie prawa przyznania nagród rzeczowych i wyróżnień zgodnie z decyzją 

podziału zaproponowanego przez Komisje Konkursową.

4  Nagrody rzeczowe nie podlegają zmianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

5  Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania na wystawach, prezentacjach, w lokalnej prasie i 

stronach internetowych tylko wybranych przez siebie prac.

V Przeniesienie praw autorskich i

 ochrona danych osobowych

1  Zgodnie z punktem III.4 regulaminu przystąpienie do konkursu jest równo znaczne z nieodpłatnym 

przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora począwszy od dnia wpłynięcia 

pracy ma konkurs. 

2  Udział w konkursie jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem praw do wykorzystywania przez 

Organizatora prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, fotografii tych prac, umieszczania w 

internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania oryginalnych prac 

publicznie w ramach działalności statutowej Związku.

3  Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych autora pracy konkursowej. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane 

przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.



VI   Postanowienia końcowe

1  Podanie nieprawidłowych lub nie pełnych danych osobowych, albo nie podanie ich spowoduje 

wykluczenie z udziału w konkursie.

2  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepis Kodeksu Cywilnego.


