
 

REGULAMIN

KONKURSUPOD NAZWĄ 

„KONKURS NA HASŁO PROMOCYNE GMINY BIELINY”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „KONKURS NA HASŁO PROMOCYJNE GMINY

BIELINY” (dalej: „Konkurs”) 

2. Organizatorami  urządzającymi  Konkurs  są  Wójt  Gminy Bieliny  oraz  Centrum Tradycji,

Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach (dalej: „Organizatorzy”). 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Konkurs  odbędzie  się  w  dniu  15  sierpnia   2019  roku,  z

uwzględnieniem,  że  uczestnicy  mogą  dokonywać̨

zgłoszenia  w  dniu15  sierpnia  2019  roku,  w  godzinach  od  16.00  do  18.00,  podczas

wydarzenia pn. „Dożynki Gminy Bieliny”.  Konkurs jest jednodniowy. 

5. Datą zakończenia Konkursu jest dzieńzakończenia procedury reklamacyjnej. 

6. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych w

Polsce (dalej: „Uczestnicy”). 

 § 2

Udostępnianie Regulaminu 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym w

czasie trwania Konkursu na stoisku Urzędu Gminy Bieliny, znajdującym się na stadionie

sportowym przy ul. Partyzantów 17 w Bielinach,w dniu 15 sierpnia 2019r., w siedzibach

Organizatorów, na stronie www.bieliny.pl oraz na stronach fanpage na FB: fan page Gminy

Bieliny – oraz Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej. 

2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie. Przed przystąpieniem do Konkursu

Uczestnik  powinien  zapoznać  się  z  Regulaminem.  Przystąpienie  do  Konkursu  jest

równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem i z jego akceptacją. 

 

§ 3

Przedmiot i przebieg Konkursu

http://www.bieliny.pl/


1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie przez Uczestnika wszystkich pól

znajdujących  się  w  karcie  konkursowej  stanowiącej  załącznik  nr  1  do  niniejszego

regulaminu tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, hasło. 

2. Karty konkursowe będą wydawane w dniu trwania Konkursu. 

3. Uczestnik chcący wziąć udział w konkursie, zobligowany jest do wymyślenia kreatywnego

hasła reklamującego Gminę Bieliny oraz wpisania go w odpowiednio wyznaczone do tego

pole na karcie konkursowej. 

4. Uczestnik  po  wypełnieniu  karty  konkursowej,  aby  wziąć  udział  w  Konkursie,  musi

zarejestrowaćsię poprzez złożenie karty konkursowej na stoisku Urzędu Gminy Beliny. 

5. Rejestracja zgłoszenia jest nieodpłatna. 

6. Rozstrzygniecie  konkursu  polegać  będzie  na  weryfikacji  przez  wybraną  wewnętrznie

komisję,  haseł  promujących  Gminę  Bieliny.Przy  weryfikacji  haseł  Komisja  będzie  się

kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory stylistyczne lub artystyczne hasła, w

szczególności oryginalność i pomysłowość autora. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. 

7. Hasłazweryfikowane przez Komisję Konkursową wezmą udział w losowaniu, które będzie

miało  miejsce  na  scenie  podczas  „Dożynek  Gminy  Bieliny,  ok.  godz.  19.00.  

W wyniku losowania zostanie wyłoniony zwycięzca, który otrzyma rower. 

8. W przypadku, gdy żadne z haseł nie zostanie uznane za atrakcyjne, Organizator zastrzega

sobie prawo do nie przyznania nagrody, o której mowa w § 4 ust 1. 

9. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 

§ 4

Nagrody

1.      Nagrodami w Konkursie jest: 

a)  rower damski lub męski – jedna sztuka. 

2.      Po otrzymaniu nagrody Uczestnik zobowiązany jest  wypełnić potwierdzenie odbioru nagrody,

które zawiera dane osobowe, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu, oraz wyrazić zgodę na

udostępnienie wizerunku na zdjęciach/nagraniach z zastrzeżeniem na możliwość upublicznienia na

stronie internetowej Organizatorów Konkursu oraz w mediach społecznościowych Organizatorów

Konkursu w celach promocyjnych.

3.      Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4.      Podanie danych jest dobrowolne. 

5.      Obligatoryjne  jest  natomiast  oświadczenie,  dotyczące  akceptacji  Regulaminu  i  potwierdzenia

spełnienia  warunków  udziału  w  przedmiotowym  Konkursie:  „Akceptuję  warunki  Regulaminu



Konkursu  pod  nazwą  „KONKURS  NA  HASŁO  PROMOCYJNE  GMINY  BIELINY”  (dalej

„Konkurs”) i potwierdzam, że spełniam warunki i wymagania określone w Regulaminie Konkursu.”

§ 5

Ogłoszenie wyników 

1. Losowanie i wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15 sierpnia 2019 roku ok. godz. 19.00 na

scenie znajdującej się na stadionie sportowympołożonym w Bielinach przy ul. Partyzantów

17. Laureat zostanie wywołany poprzez podanie imienia i nazwiska. 

2. Wyniki  mogą  zostać  ogłoszone  również  nastronie  internetowej,na  portalu

społecznościowymoraz w prasie. Laureat zostanie zaprezentowany poprzez podanie imienia

i nazwiska oraz hasła promującegoGminę Bieliny. 

3. Reprezentant komisji Organizatorów wywoła trzykrotnie Laureata na scenie znajdującej się

na  stadionie  sportowympołożonym  w  Bielinach  przy  ul.  Partyzantów  17  lub  wykona

maksymalnie  3  połączenia  na  numer  telefonu  podany na  karcie  konkursowej,  na  której

zostało  zgłoszone  hasło  Konkursowe.  W  przypadku  braku  kontaktu  z  Laureatem,

Organizatorzy przystąpią do wylosowania kolejnego zwycięzcy. 

§ 6

Wydanie nagród

1.      Organizator  wywołuje  trzykrotnie  Laureata  lub  wykonuje  maksymalnie  3  próby  połączenia

telefonicznego z Laureatem. 

2.      Przez nieudaną próbępołączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia co najmniej 5

sygnałów, włączeniesię poczty głosowej, brak możliwościpołączenia z użytkownikiem telefonu (np.

przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy

przez Laureata, brak możliwościrozmowy z Laureatem pod numerem telefonu podanym podczas

zgłoszenia wygranej (m.in. odebranie przez inną osobę). 

3.      Podczas rozmowy z Laureatem Organizator: 

a)  Ustala tożsamość Laureata Nagrody; 

b)  informuje o potwierdzeniu wygranej nagrody w Konkursie oraz o zasadach i terminach wydania

Nagrody, jak również wskazuje konieczność zwrotu podpisanego potwierdzenia odbioru nagrody.

Potwierdzenie  odbioru  nagrody  zawiera:  dane  takie  jak:  imię  i  nazwisko,  PESEL,  adres

zamieszkania Laureata (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).

4.      Jeżeli Laureat nie podpisze potwierdzenia odbioru nagrody, oznacza to rezygnację z Nagrody.

5.      Wydanie nagrodynastępujenajpóźniej do 30 dnia od momentu ogłoszenia wyników.



6.      Laureat ponosi we własnym zakresie koszty dojazdu do miejsca odbioru nagrody.

7.      Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób

fizycznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1509 t.j. z dnia 2018.08.08) nagroda w konkursie jest zwolniona z

opodatkowania. 

8.      Laureat  z  chwilą  odebrania  nagrody  udziela  Organizatorom  zezwolenia  na  wykorzystanie

wizerunku, utrwalenie jego imienia i nazwiska, głosu oraz wypowiedzi i tajemnicy wygranej.

§ 7

Zasady szczegółowe 

1. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny. 

2. Nagroda przewidziana w Konkursie musi być odebrana wyłącznie przez Laureata. Nagrodę

w imieniu Laureata może odebrać pełnomocnik upoważniony na piśmie – do jej odbioru. 

3. Organizator przed wydaniem nagrody ma prawo zażądać od Laureata złożenia dodatkowego

pisemnego oświadczenia w zakresie o którym mowa w § 7 ust. 2. 

4. Przy  odbiorze  (wydaniu)  nagrody  Laureat  jest  zobowiązany  na  żądanie  Organizatora

pisemnie potwierdzić odbiór nagrody. 

5. Laureat,  któremu  jest  przyznana  nagroda,  nie  może  przenieść  praw  do  przyznanej  mu

nagrody na osoby trzecie, przy czym Laureat może według własnego uznania dysponować

nagrodą po jej odebraniu od Organizatora. 

6. Nagroda, która nie została wydana z przyczyn niezależnych od Organizatora pozostaje do

jego dyspozycji. 

7. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Organizator zastrzega sobie prawo do

wykluczenia  z  udziału  w  Konkursie  Uczestników  którzy  naruszają  postanowienia

niniejszego Regulaminu m.in.: 

a)      biorą udział w Konkursie z użyciemfikcyjnych danych osobowych i adresowych,

b)      biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwany

przez żadnego z operatorów na terenie RP),

c)      prowadzą  działania  co  do  których  zachodzi  uzasadnione  przypuszczenie,  że

podejmują  próbyobejścia  Regulaminu  lub  zabezpieczeń́  i  zasad  funkcjonowania

Konkursu. 

8.      Po  przeprowadzeniu  postępowania  wyjaśniającego  Nagroda  osoby  wykluczonej  z  udziału  w

Konkursie pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

§ 8



Postępowanie reklamacyjne i roszczenia

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem –

do dnia  23 sierpnia  2019 roku.  Reklamacje należyzgłaszać na  piśmie i  przesyłać  listem

poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja – „KONKURS NA HASŁO

PROMOCYJNE GMINY BIELINY”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres

Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść roszczenia. 

2. O  dochowaniu  terminu  wniesienia  reklamacji  decyduje  data  stempla  pocztowego.

Reklamacje  przesłane  z  datą  stempla  późniejszą  niż  23  sierpnia  2019  roku  nie  są

uwzględniane. 

3. Termin  rozpatrzenia  reklamacji  przez  Organizatorów Konkursu  wraz  z  zawiadomieniem

reklamującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania. Po

wyczerpaniu  procesu  reklamacyjnego  Uczestnikom  przysługuje  prawo  dochodzenia

dalszych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

4. Zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia reklamacji są przesyłane reklamującemu listownie na

adres podany w reklamacji. 

5. Roszczenia związane z udziałem roszczeńprzedawniająsię z upływem 6 miesięcy od dnia

wymagalności. 

6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do

dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

§9

Przetwarzanie danych osobowych

 

1.      Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że: 

a)      jego dane osobowe przetwarzane są zgodnie z  Rozporządzeniem 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  (dalej

„RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych; 

b)      administratorem danych osobowych Uczestnika jest  Centrum Tradycji, Turystyki, i Kultury

Gór Świętokrzyskich w Bielinach, ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, tel. 41 26 08 151,

c)      Uczestnik może skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: centrum@bieliny.pl,

d)     Organizator pobiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, kod

pocztowy, miasto), numer telefonu kontaktowego, e-mail,  PESEL (w przypadku braku PESEL -

obywatelstwo  i  datę  urodzenia),  rodzaj  i  numer  dowodu  potwierdzającego  tożsamość);  podane
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przez  Uczestnika  dane  osobowe  są  przetwarzane  dla  celów  związanych  z  organizacją  i

przeprowadzeniem Konkursu, (podstawa przetwarzania: zgoda uczestnika na przetwarzanie danych

osobowych  -  art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO  ),  dla  celów  związanych  z  dochodzeniem  roszczeń

wynikających z Konkursu (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów

administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a jeśli Uczestnik zostanie Laureatem Konkursu – także dla

celu  wykonania  obowiązków  związanych  z  podatkiem  od  Nagrody  (podstawa  przetwarzania:

wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych prawem podatkowym – art. 6

ust. 1 lit. c RODO

e)      podane  przez  Uczestnika  dane  osobowe  mogą  być  ujawniane:  osobom  i  podmiotom

współpracującym z Organizatorem przy organizacji Konkursu; 

f)       dane  osobowe  Uczestnika  nie  są  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji

międzynarodowej w rozumieniu RODO;);

g)      dane  osobowe  Uczestnika  będą  przechowywane  przez  okres  trwania  Konkursu  (w  tym

postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu, a

w  zakresie  danych  osobowych  Laureatów  Konkursu  także  przez  okres  wymagany  przepisami

obowiązującego prawa; 

h)      Uczestnik  ma  prawo  dostępu  do  treści  danych  osobowych  Uczestnika,  ich  sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

i)        Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

j)        podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym

udziału  w Konkursie;  Uczestnik  jest  zobowiązany do  ich  podania,  a  konsekwencją  niepodania

danych osobowych jest wyłączenie Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym pozbawienie prawa

do Nagrody; 

k)      dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą

podlegały profilowaniu.

§10

Odpowiedzialność Organizatora 

1.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarównomajątkowe jak i niemajątkowe)

poniesione przez Uczestnika bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.

2.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji  elektronicznej,



wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

§11

 Prawa autorskie

1.      W  Konkursie  mogąbraćudział  jedynie  te  propozycje  haseł  reklamowych,  będące  wynikiem

indywidualnej pracy twórczejUczestników, które nie naruszają praw osób trzecich oraz są wolne od

wad prawnych (hasła reklamowe). 

2.      Z chwilą zgłoszenia propozycji  hasła  promocyjnego do Konkursu Uczestnik wyrażazgodę na

korzystanie z tego hasła przez Organizatorówdla celówpromocyjnych. 

3.      Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu i wyłonienia Laureatów Konkursu następuje ostateczne

przeniesienie  przezLaureataKonkursu  na  Organizatorów,  majątkowych  praw  autorskich  do

korzystania  i  rozporządzaniawszystkimi  zgłoszonymi  do  konkursu.hasłami  reklamowymi  na

wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych. Organizator jest uprawniony do korzystania z haseł reklamowych w sposób

anonimowy  –  bez  koniecznościkażdorazowego  podawania  danych  Laureatów  Konkursu.  Na

warunki te Uczestnik wyrażazgodęz chwilą (datą) przystąpienia do Konkursu. 

4.      W  szczególności  Organizator  będziemógłutrwalać  i  zwielokrotniać  hasła  reklamowe  każdą

techniką – w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

Dokonywać  obrotu  wszystkimi  przysługującymi  mu  prawami  do  haseł,  w  tym  w

szczególnościużyczać lub oddawać je w najem, a takżerozpowszechniać hasła w każdy inny sposób

w szczególnościudostępniać publicznie  tak,  aby każdymógłmieć do nich  dostęp  w miejscu i  w

czasie  przez  siebie  wybranym.  Organizator  będzie  uprawniony  do  dalszego  rozporządzania

nabytymi  autorskimi  prawami  majątkowymi.  W  związku  z  przeniesieniem  autorskich  praw

majątkowych do zwycięskich haseł reklamowych autorom tych haseł reklamowych (a w przypadku

haseł powtarzających się, autorom, którzywcześniejzgłosilizwycięskie hasło– Laureatom Konkursu,

poza uprawnieniem do uzyskania nagródokreślonych w Regulaminie,  nie przysługujążadne inne

roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły. 

5.      W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeńzwiązanych z naruszeniem praw

autorskich do hasła reklamowego zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, a przysługujących

osobom  trzecim  (w  szczególności  podwykonawcom  i  współpracownikom  Uczestnika)  lub

wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednioprzystąpi do

sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane

lub  prawomocnie  zasadzone  roszczenia  powoda  (w  tym  odszkodowanie  i  zadosyćuczynienie),

pokryje  wszelkie  koszty  procesowe  lub  koszty  polubownego  załatwienia  sprawy oraz  pokryje



poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a

także podejmie wszelkie możliweczynnościzmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

6.      Uczestnik oświadcza, że hasło jest jego autorstwa, stanowi unikalną treść, stworzoną przez niego

specjalnie w celu wzięcia udziału w Konkursie, jak również, że nie jest i nie było publikowane.

7.      Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (I) jest jedynym autorem hasła zgłoszonego przez niego do

Konkursu; (II) hasło nie narusza praw osób trzecich; (III) w przypadku, jeżeli hasło stanowi utwór,

w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych,

przysługują mu autorskie prawa majątkowe do hasła, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji;

(IV)  hasło  nie  stanowi  opracowania  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie

autorskim i prawach pokrewnych. 

8.      W przypadku, jeżeli hasło stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim  i  prawach  pokrewnych,  Uczestnik  niniejszym  udziela  Organizatorowi  niewyłącznej,

nieodpłatnej licencji do zgłoszonego w Konkursie hasła, zwanej dalej "Utworem", bez ograniczeń

czasowych  lub  terytorialnych,  wraz  z  prawem  do  sublicencji  na  rzecz  osób  trzecich,  na

następujących polach eksploatacji: 

9.      W przypadku, jeżeli hasło stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Utwór), uczestnik niniejszym upoważnia Organizatora do

wykonywania  w  jego  imieniu  następujących  autorskich  praw osobistych  w  stosunku  do  hasła:

prawa  do  oznaczania  imieniem i  nazwiskiem lub  pseudonimem autora;  prawa  decydowania  o

pierwszym udostepnieniu publiczności (jeśli ma zastosowanie). 

10.  W przypadku, jeżeli hasło stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych, Laureat, z chwilą wydania Nagrody, przenosi w formie pisemnej

na Organizatora całość wyłącznych i nieorganicznych autorskich praw majątkowych do hasła, na

wszystkich znanych w chwili przeniesienia praw polach eksploatacji w szczególności w zakresie : 

11.  zwielokrotnianie  określoną  techniką  egzemplarzy  Utworu,  w  tym  techniką  drukarską,

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

12.  wprowadzanie do obrotu,  użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;  publiczne

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również

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

w czasie przez siebie wybranym; 

13.  wykorzystanie  Utworu  i  jego  fragmentów  dla  potrzeb  prowadzenia  promocji  i  reklamy

Organizatora i  produktów Organizatora,  we wszelkich formach reklamowych, w tym: w formie

reklamy prasowej,  telewizyjnej,  kinowej,  zewnętrznej  i  internetowej,  na  dowolnych  stronach  i



domenach  internetowych  i  w  serwisach  mobilnych,  w  materiałach  i  gadżetach  promocyjno-

reklamowych, i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych wyżej; 

14.  wykonywanie  autorskiego  prawa  zależnego  do  Utworu  (rozporządzanie  i  korzystanie  z

opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego

do Utworu, na wskazanych wyżej polach eksploatacji. 

15.  Laureat  wyraża  zgodę  na  wykonywanie  zależnych  praw autorskich  do  hasła  wyłącznie  przez

Organizatora. Organizator nabywa również od Laureata wyłączne prawa do udzielania zezwoleń na

wykonywania praw zależnych do hasła. 

§12

Postanowienia końcowe

1.      W Konkursie niedozwolone są działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń́ i

zasad Konkursu. 

2.      Organizator ma możliwośćdokonania zmian warunków Konkursu. 

3.      Wszelkie  spory  wynikłe  z  tytułu  wykonania  zobowiązańzwiązanych  z  Konkursem  będą

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

4.      Wiążącą  moc  prawną  mają  postanowienia  niniejszego  Regulaminu,  a  w  sprawach

nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

5.      Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

6.      Uczestnik zobowiązany jest przestrzegaćokreślonych w Regulaminie zasad Regulaminu.



KARTA KONKURSOWA – Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

KONKURS NA HASŁO PROMOCYJNE GMINY BIELINY

I. Informacja o uczestniku:

Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………...

Adres………………………………………………………………………………………

Tel………………………………………………………………………………………….

 

II. Hasło

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Niniejszym oświadczam, że akceptuję warunki Regulaminu Konkursu pod nazwą „KONKURS NA HASŁO

PROMOCYJNE GMINY BIELINY” (dalej „Konkurs”) i potwierdzam, że spełniam warunki i wymagania określone w

Regulaminie Konkursu.

Ponadto  oświadczam, że zapisane powyżej hasło promocyjne jest mojego autorstwa, stanowi unikalną treść,

stworzoną przeze mnie specjalnie w celu wzięcia udziału w Konkursie, jak również, że nie jest i nie było wcześniej

publikowane.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 t.j. z

dnia 2018.05.24) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Bieliny oraz Centrum Tradycji,  Turystyki i

Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach moich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.

 

 

……………………………….                                                       …….……………………

         miejscowość i data                                                                       czytelny podpis


