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REGULAMIN KONKURSU „KTÓRĘDY DO BEZPIECZEŃSTWA” 

 
§ 1. 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie „Którędy do bezpieczeństwa”, 

zwanego dalej „Konkursem”, składającego się z dwóch kategorii: 
a) wizualnej – wykonanie fotografii, której tematem będzie bezpieczeństwo 

i ostrożność w ruchu drogowym z perspektywy uczestników dróg, 
b) słownej – napisanie hasła propagującego bezpieczeństwo i ostrożność w ruchu 

drogowym 
2. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu: „On, ty i ja na tej samej drodze – 

II edycja” dofinansowanego ze środków rządowego programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ”, obszar działania – 4.4. 
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

3. Celem konkursu jest wdrażanie nawyku do bezpiecznego korzystania z dróg. 
4. Organizatorami Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Gołdapi zwane dalej 

„Organizatorem”. 
5. Konkurs prowadzony jest na terenie powiatu gołdapskiego. 
6. Prace konkursowe należy przesyłać do 18 października 2014 roku na adres: Starostwo 

Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap z dopiskiem Konkurs „Którędy do 
bezpieczeństwa”. 

7. Konkurs jest przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia. 
8. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu „Którędy do bezpieczeństwa” Organizator 

zamieści na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Gołdapi i Komendy 
Powiatowej Policji w Gołdapi i in. 
 

§ 2. 
Warunki udziału w Konkursie 

1. Udział w Konkursie osoby, zwanej dalej "Uczestnikiem", oznacza akceptację postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego (wzór stanowi Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 2 do niniejszego 
Regulaminu) i przesłanie wraz ze swoimi propozycjami do Organizatora.  

3. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy propozycje fotografii i/lub hasła. 
4. Zgłoszenie fotografii nie obliguje Uczestnika do zgłoszenia hasła i odwrotnie. 
5. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków określonych 

w niniejszym Regulaminie, tj.: 
a) prace zgłoszone po terminie, 
b) zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie. 

6. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, zgłoszenie musi zostać 
dostarczone wraz z oświadczeniem opiekuna prawnego (Załącznik Nr 3 do niniejszego 
Regulaminu).  

 
§ 3. 

Zasady przyznawania nagród w Konkursie 
1. Spośród zgłoszeń konkursowych nadesłanych w określonym terminie wybrane zostaną 

trzy fotografie oraz trzy hasła propagujące bezpieczeństwo i ostrożność w ruchu 
drogowym. 
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2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa czteroosobowa Komisja Konkursowa 
powołana przez Organizatora.  

3. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.  
4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu i terminie odebrania nagród  

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub numer wskazany 
w zgłoszeniu. Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na w/w stronach 
internetowych.  
 

§ 4. 
Prawa autorskie 

1. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich 
w szczególności praw autorskich. 

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora projektów 
zgłoszonych przez siebie na Konkurs. Mogą zostać one wykorzystane do opracowania 
kalendarza na rok 2015 w ramach projektu „On, ty i ja na tej samej drodze – II edycja”. 

3. Autorskie prawa majątkowe nagrodzonych haseł oraz własność nadesłanych propozycji 
nieodpłatnie przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania nagrody.  

4. Laureatom Konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania 
przez Organizatora z nagrodzonych haseł. 

 
 

§ 5.  
Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu bez podania 
przyczyny. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od momentu podania go do 
publicznej wiadomości (np. za pomocą sieci Internet). 

2. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: 
inwestycje@powiatgoldap.pl. Organizator Konkursu odpowie w ciągu siedmiu dni na adres 
e-mail podany przez Uczestnika. 

3. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom konkursu. 
4. Organizator wykorzysta dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, 

odpowiednio adres zamieszkania, kod pocztowy, adres email. Będą one przetwarzane 
przez Organizatora w celu realizacji Konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich 
danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania 
tych danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.  

5. W przypadku wygranej imię i nazwisko Uczestnika oraz miejscowość jego zamieszkania 
zostaną opublikowane przez Organizatora. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Konkursu decyduje 
Organizator. 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu Konkursowego 

„Którędy do bezpieczeństwa” 

 
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU  

„KTÓRĘDY DO BEZPIECZEŃSTWA” 
 

FOTOGRAFIA 
 
 

1. Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu: ………………………………………………………………………….. 
 

2. Adres zamieszkania: 
ul………………………………………………………… 
kod…………………………, miejscowość…………..……………………… gmina………………………………… 
telefon ………………………. e-mail………………………………………. 

 
3. Liczba zgłaszanych fotografii : …………………… 

 
4. Oświadczenia: 

a) Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie fotografie propagujące bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym są moim dziełem i nie naruszają niczyich osobistych praw 
autorskich. 

b) Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu. Jego postanowienia 
przyjmuję bez zastrzeżeń i czuję się nimi związany/a. 

c) Oświadczam, iż w przypadku uznania złożonych przeze mnie fotografii za najlepsze, 
wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Organizatora Konkursu 
autorskich praw majątkowych. 

d) Wyrażam zgodę na niekomercyjne wykorzystanie przez Organizatora zgłoszonej 
pracy do opracowania kalendarza na rok 2015 w ramach projektu „On, ty i ja na tej 
samej drodze – II edycja”. 

e) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez 
Organizatorów Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 t.j.) dla celów związanych 
z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz do celów promocyjno – 
edukacyjnych. 

 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Data i podpis  
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu Konkursowego 

„Którędy do bezpieczeństwa” 

 
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU  

„KTÓRĘDY DO BEZPIECZEŃSTWA” 
 

HASŁO 
 

 
1. Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu: ………………………………………………………………………….. 

 
2. Adres zamieszkania: 

ul………………………………………………………… 
kod…………………………, miejscowość…………..……………………… gmina………………………………… 
telefon ………………………. e-mail………………………………………. 

 
3. Liczba zgłaszanychhaseł: …………………… 

 
4. Oświadczenia: 

a) Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie hasło propagujące bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym jest moim dziełem i nie narusza niczyich osobistych praw 
autorskich. 

b) Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu. Jego 
postanowienia przyjmuję bez zastrzeżeń i czuję się nimi związany/a. 

c) Oświadczam, iż w przypadku uznania złożonego przeze mnie hasła za najlepsze, 
wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Organizatora Konkursu 
autorskich praw majątkowych. 

d) Wyrażam zgodę na niekomercyjne wykorzystanie przez Organizatora zgłoszonej 
pracy do opracowania kalendarza na rok 2015 w ramach projektu „On, ty i ja na 
tej samej drodze – II edycja”. 

e) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 
przez Organizatorów Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 t.j.) dla celów 
związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz do celów 
promocyjno – edukacyjnych. 

 
 
 
 

……………………………………… 
Data i podpis  
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu Konkursowego 
„Którędy do bezpieczeństwa” 

 

 

 
Oświadczenie opiekuna prawnego Uczestnika: 
 
Działając jako przedstawiciel ustawowy nieletniego …………………………………………………………………. 

(Imię i nazwisko Uczestnika)  
oświadczam, że: 
― dziecko jest autorem fotografii/haseł,  
― akceptuję warunki Regulaminu Konkursu ”Którędy do bezpieczeństwa”, 
― wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez 

organizatorów Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 t.j.). Dane osobowe będą wykorzystane do 
celów promocyjno – edukacyjnych. 

 
 
 
 
………………………………………………. 
Data i podpis rodzica/ opiekuna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


