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REGULAMIN  
POWIATOWEGO KONKURSU NA MAŁ Ą FORMĘ GRAFICZNĄ  

 
pn.: „TYLKO WIEWIÓRY PATRZ Ą NA NAS Z GÓRY” 

 
 

I.  Postanowienia ogólne 
§1. 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu na małą formę graficzną pn.: 
„TYLKO WIEWIÓRY PATRZ Ą NA NAS Z GÓRY”  realizowanego w ramach 
projektu pn: „ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE – III edycja”, 
dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu 
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, 
zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorami konkursu są: 
― Starostwo Powiatowe w Gołdapi  
― Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi  

zwani dalej „Organizatorem”. 
3. Celem konkursu jest: 

a) popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa,  
b) kształtowanie właściwych nawyków komunikacyjnych (konieczności bycia 

widocznym) – poprzez humorystyczne podejście do tematu, 
c) uzmysłowienie konieczności noszenia elementów odblaskowych 

4. Konkurs prowadzony jest na terenie powiatu gołdapskiego.  
5. Konkurs trwa od 1 kwietnia do 11 maja 2015 roku 
 
II.  Uczestnictwo w konkursie 

§2. 
1. Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gołdapskiego. 
 
III. Zasady konkursu 

§3. 
1. Każdy uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia. 
2. Uczestnik w ramach konkursu może wykonać jedną prace. 
3. Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.  
4. Praca powinna przedstawiać: 

wizerunek wiewióra  
lub w zależności od pomysłu autora inną pracę zgodną z założeniem:  

Tylko „wiewióry” patrzą z góry …  na noszone przez ludzi odblaski. 
 

5. Prace konkursowe powinny być przygotowane w formie projektu graficznego 
w technice dowolnej. 

6. Format pracy nie powinien być mniejszy niż A4. 
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§4. 
1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia 

(załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) i pracy konkursowej do dnia 11 maja 2015 
roku  na adres: Komenda Powiatowa Policji w Gołdap, ul. 11 Listopada 1 z dopiskiem 
„TYLKO WIEWIÓRY PATRZĄ NA NAS Z GÓRY”. 

2. W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia nie spełniające warunków określonych 
w niniejszym Regulaminie, tj.: 
a) prace dostarczone po terminie, 
b) zgłoszenia wypełnione nieczytelnie, niekompletnie lub nieprawidłowo, 
c) zgłoszenie tego samego uczestnika więcej niż jeden raz, 
d) zgłoszenie pracy w innej formie lub wymiarze niż dopuszczalny. 

 
§5. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zniszczone, niekompletne 
lub dostarczone po terminie, o którym mowa w §4 ust. 1. 
 

§6. 
Jeżeli w toku trwania konkursu lub po jego zakończeniu okaże się, że uczestnik nie jest 
autorem nadesłanej pracy, opiekun prawny uczestnika ponosić będzie odpowiedzialność 
za spowodowaną szkodę. 
 
IV. Zasady przyznawania nagród w konkursie 

 
§7. 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez czteroosobową komisję konkursową 
powołaną przez Organizatora, tj.: 2 członków komisji powoła Starosta Gołdapski, 
2 członków komisji powoła Komendant Policji w Gołdapi. Członkowie komisji 
wybiorą z pośród siebie przewodniczącego. 

2. Prace zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 
a) zgodność pracy z tematyką, 
b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki, 
c) ogólne wrażenia estetyczne. 

3. Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone 
4. Organizator przewidział nagrodzenie Laureatów konkursu nagrodami rzeczowymi  

a dodatkowo umieszczenie wybranego projektu grafiki na elementach odblaskowych. 
5. Decyzja komisji konkursu jest ostateczna. 
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22.05.2015 r. 
7. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi. 
8. Zwycięscy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni drogą telefoniczną o wygranej 

oraz sposobie odebrania nagrody.  
9. Nagrody nie odebrane przez uczestników zostaną przekazane w innym terminie niż 

planowany. 
10. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.  
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V. Prawa autorskie. 

§8. 
1. Z chwilą nadesłania zgłoszenia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie 

prawa majątkowe do pracy w zakresie: 
a) utrwalania i zwielokrotniania pracy w części lub w całości tj. wytwarzania 

egzemplarzy pracy bez względu na zastosowaną technikę, w tym technikę 
drukarską, reprograficzną, cyfrową, liczby i wielkość nakładu, 

b) obrotu oryginałem pracy albo jego egzemplarzami tj. wprowadzenia do obrotu, 
użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania pracy, 
rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania drogą elektroniczną, 
wykorzystania pracy w części lub w całości w wydawnictwie książkowym, 
kalendarzu wielo lub jednoplanszowym, publikacjach elektronicznych, w 
celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, Public Relations, 

c) praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawniania nazwiska Autora, do 
czego Organizator jest upoważniony. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy powoduje przeniesienie 
na Organizatora własności oryginału egzemplarza pracy. 

3. Organizator jest upoważniony do opracowania lub zlecenia opracowania pracy, 
do dokonywania skrótów, obróbek graficznych. 

4. Organizatorowi przysługuje prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie 
opracowaniami pracy. 

5. Organizator niniejszym oświadcza, że akceptuje oświadczenia uczestnika złożone 
w Zgłoszeniu Konkursowym oraz wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie majątkowych 
praw autorskich do pracy oraz innych praw określonych w niniejszym Regulaminie 
na zasadach w nim przewidzianych. 

 
VI. Postanowienia końcowe. 

§9. 
1.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu 

i warunku udziału w konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny. 
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.powiatgoldap.pl  
3. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe i prace nie podlegają zwrotowi. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 

 
 
 

Gołdap, dn. 1 kwietnia 2015 r.  
 
 
 
 

 


