
Regulamin Konkursu na „Maskotkę” Promocyjną Gminy Susiec 

 

§ 1 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej maskotki, figury, statuetki etc. w dalszej części  

Regulaminu zwanej „maskotką” kojarzącej się z regionem i promującej Gminę Susiec. „Maskotka” ma stać 

się wizytówką Suśca, oddawać charakter, tożsamość i walory Gminy Susiec. Będzie wykorzystywana jako 

maskotka promująca Gminę Susiec.  

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu na „Maskotkę” Gminy Susiec jest Wójt Gminy Susiec. 

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 612 z późn. zm.). 

3. Organizator oświadcza, że w związku z Konkursem pełni funkcję administratora danych osobowych w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 

z późn. zm.) oraz, że dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby 

Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

§ 3 

Zasady Konkursu 

1. Konkurs będzie trwał w okresie od ogłoszenia Regulaminu do 29 lutego 2016 roku.  

2. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby mieszkające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Materiał wykonania „maskotki” jest dowolny. 

4. Kryteria konkursu: 

1) „maskotka” powinna być identyfikowana z Gminą Susiec, 

2) „maskotka” musi mieć nazwę, 

3) praca powinna mieć formę gotowej „maskotki”. 

4) do „maskotki”  należy dołączyć propozycję jej nazwy oraz krótką historię (legendę) „maskotki”. 

5. Jeżeli Uczestnik jest małoletni, rodzic lub opiekun prawny (przedstawiciel ustawowy) musi udzielić 

pisemnej zgody na jego udział w konkursie. 

6. Każdy Uczestnik może przedstawić maksymalnie trzy prace.  

7. Praca winna być efektem indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika Konkursu i samodzielnie 

przez niego wykonana.  

8. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę. 

9. Prace muszą być pracami autorskimi, nienagrodzonymi wcześniej w innych konkursach. 

10.  Zabrania się trwałego podpisywania prac imieniem, nazwiskiem, inicjałami oraz znakowania 

w jakikolwiek sposób umożliwiający identyfikację autora prac. 



11. Uczestnik Konkursu podaje swoje dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy,  adres  

e-mail. Jeżeli Uczestnik jest małoletni, dołącza się pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na 

jego udział w konkursie. 

12. Prace należy składać w Urzędzie Gminy Susiec w sekretariacie, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec  

w terminie do dnia 29 lutego 2016 r. do godz. 15.30.  

13. Prace mogą zostać przesłane pocztą tradycyjną, kurierem etc., jednak Organizator konkursu nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie transportu. O  terminie dostarczenia 

decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki..  

14. Prace nie spełniające powyższych wymogów, złożone po terminie, uszkodzone lub z innych powodów 

estetycznych niedopuszczone, nie będą brane pod uwagę. 

15. Organizatorzy nie przewidują zwrotu złożonych prac.  

 

§ 4 

Nagroda pieniężna 

1. Nagrodą pieniężną dla zwycięzcy Konkursu będzie kwota 1500,00 zł brutto. 

2. Nagroda ta zostanie wypłacona wyłonionemu zwycięzcy konkursu po zawarciu umowy 

o przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do wykonanej „maskotki”. Nagroda 

zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zwycięzcę konkursu 

w terminie 14 dni od dnia podpisania wymienionej wyżej umowy. 

3. Przyznana nagroda może zostać pomniejszona o ewentualne ciężary o charakterze 

publicznoprawnym, jeżeli tak stanowić będą obowiązujące przepisy prawa. 

 

§5 

Jury Konkursowe oraz sposób oceniania 

 

1. Prace będą oceniane przez 5 - osobowe Jury Konkursowe. 

2. Jury będzie powołane przez Wójta Gminy Susiec. 

3. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne i nieodwołalne. 

4. Prace będą oceniane łącznie pod względem: 

1) zachowania warunków określonych w Regulaminie; 

2) oryginalności; 

3) pomysłu wykonania pracy; 

4) łatwości wykonania i powielania pracy. 

 

§ 6  

Ogłoszenie wyników 

 



Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 14 marca 2016  r. na stronie internetowej www.susiec.pl. 

 

§ 7  

Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych  

do wybranej „Maskotki” 

 

1. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do zawarcia umowy z Gminą Susiec, zwanym dalej „nabywcą 

praw”, na podstawie której w zamian za nagrodę, przeniesie on  

na nabywcę praw, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do 

nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania z „maskotki”, w kraju i za granicą, zgodnie z 

art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 

poz. 631, z późn. zm.), oraz zezwoli nabywcy praw na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami 

„Maskotki”. Ponadto, zwycięzca konkursu wyrazi zgodę na zezwalanie przez nabywcę praw podmiotom 

trzecim na wykonywanie przez te podmioty praw zależnych w powyższym zakresie. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do „Maskotki”, obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) utrwalanie; 

2) obrabianie, w tym zmienianie: 

3) wprowadzanie do obrotu; 

4) najem, dzierżawa i użyczenie; 

5) publiczne wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, a także 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym. 

3. W przypadku potrzeby przeniesienia na nabywcę praw innych pól eksploatacji zwycięzca konkursu 

zobowiązuje się do ich przeniesienia na nabywcę praw niezwłocznie bez żądania za to dodatkowego 

wynagrodzenia. 

4. Z chwilą wręczenia nagrody nabywca praw otrzymuje prawo własności do egzemplarza  

nagrodzonej „maskotki”.  

5. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania względem nabywcy praw roszczeń związanych  

z naruszeniem autorskich praw majątkowych do „maskotki”. 

6. Autor „maskotki” ponosi pełną odpowiedzialność wobec nabywcy praw i osób trzecich w przypadku,  

gdyby zgłoszone prace naruszały prawa osób trzecich. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin niniejszy jest dostępny u Organizatora oraz na stronie www.susiec.pl   



2. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu  

oraz wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

3. Dane osobowe przekazane Organizatorom będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  

1997 r. o ochronie danych osobowych w celu:  

1) przeprowadzenia Konkursu  

2) doręczenia nagrody.  

4. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania 

usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu i tym samym  

do nieprzyznania nagrody. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia niezbędnych oświadczeń, w przypadku 

stwierdzenia ich braku. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym powiadomi na swojej 

stronie internetowej. 


