
Regulamin konkursu „Twoja okładka świąteczna” – „Nowiny Naszej Gminy” nr 4/2022

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Twoja okładka świąteczna” jest Gminny Ośrodek Kultury w Turośni 
Kościelnej, z siedzibą przy ul. Lipowej 109, 18-106 Turośń Kościelna, NIP 966-179-17-18, zwany 
dalej Organizatorem.
2. Celem konkursu jest wyłonienie pracy przedstawiającej okładkę świąteczną biuletynu 
informacyjnego Gminy Turośń Kościelna „Nowiny Naszej Gminy” i wydrukowania jej na łamach 
gazety, w wydaniu nr 4/2022.
3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis 
facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z 
organizacją konkursu na łamach serwisu.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Załączniki
Regulaminu są jego integralną częścią.

II. Uczestnicy i praca konkursowa
1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Turośń Kościelna oraz uczniowie szkół 
podstawowych z siedzibą na terenie Gminy Turośń Kościelna.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie okładki świątecznej – bożonarodzeniowej 
biuletynu „Nowiny Naszej Gminy” nr 4/2022. 
3. Forma pracy jest dowolna. Na konkurs można nadsyłać m.in. zdjęcia, rysunki, grafiki.
4. Ze względów technicznych, praca powinna mieć wymiar: minimalnie 24cm szerokości i 
maksymalnie 33cm wysokości, w rozdzielczości 300dpi. Praca powinna być przesłana w formacie 
jpg., png. lub pdf.
5. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Niepełnoletni uczestnicy konkursu mogą wziąć udział w konkursie „Twoja okładka świąteczna” 
wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka;
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do dn. 1 grudnia 2022 r. do g. 16.00, na 
adres: promocja@gok.turosnkoscielna.pl pracy konkursowej wraz z uzupełnionymi Załącznikami 
do Niniejszego Regulaminu. 

IV. Przebieg konkursu i wyniki
1. Prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej www.turosnkoscielna.pl i na 
profilu Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej na portalu społecznościowym Facebook.
2. W pierwszym etapie konkursu, nadesłane prace ocenią internauci, poprzez głosowanie na profilu 
Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej na portalu społecznościowym Facebook.
3. Spośród trzech prac z największą ilością głosów – polubień na profilu Gminnego Ośrodka 
Kultury w Turośni Kościelnej, powołana przez Organizatora, trzyosobowa komisja, dokona oceny 
formalnej odnośnie zgodności prac z tematem konkursu i wybierze jedną, która zostanie 
umieszczona na okładce „Nowin Naszej Gminy” nr 4/2022.
4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.turosnkoscielna.pl i na 
profilu Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej na portalu społecznościowym Facebook 
oraz na łamach biuletynu „Nowiny Naszej Gminy” nr 4/2022.

V. Nagrody
1. W konkursie przyznane będą nagrody za I, II i III miejsce. Zwycięska praca zostanie
wydrukowana na łamach „Nowin Naszej Gminy” nr 4/2022.
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VI. Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że projekt dostarczany przez niego jest
wynikiem jego twórczości i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób
trzecich oraz, że nie był wcześniej publikowany.
2. Uczestnik Konkursu:
a) wyraża zgodę na wykorzystanie jego projektu w biuletynie „Nowiny Naszej Gminy” nr 4/2022 i 
innych materiałach promocyjno-reklamowych Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz
opublikowanie danych osobowych Uczestnika (imię, nazwisko oraz projekt graficzny) na
stronie www.turosnkoscielna.pl oraz profilu Organizatora w serwisie Facebook.
zgodnie z wymogami wskazanymi w punkcie 5.15 niniejszego regulaminu.
3. Organizator nie zwraca prac złożonych do konkursu i zastrzega sobie prawo do
wykorzystania utworów konkursowych we własnych celach, m.in. w celu publikacji, bez
wypłaty honorariów.
4. Uczestnik w przypadku zwycięstwa w konkursie jego projektu graficznego przenosi na
Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej całość autorskich praw majątkowych i
zależnych do projektu graficznego okładki (zarówno w zakresie graficznym jak i tekstowym)
na następujących polach eksploatacji:
a). wykorzystanie projektu jako okładki biuletynu informacyjnego „Nowiny Naszej Gminy” nr 
4/2022;
b). utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu bez
względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową),
ilość i wielkość nakładu;
c). w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie 
do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i
bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, re-emitowanie, publiczne udostępnianie utworu w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i
redakcji projektu graficznego okładki, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu
lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do materiału promocyjnego;
c). wykorzystywanie projektu graficznego okładki w celach bieżącej działalności Organizatora,
promocyjnych i marketingowych oraz publikacjach Organizatora, w kampaniach reklamowych i w
materiałach reklamowych Organizatora;
d). na publikację przekazanego podczas Konkursu projektu graficznego okładki w Internecie, w tym
w serwisie Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora oraz na wszystkich stronach
internetowych powiązanych z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Turośni Kościelnej;
e). na dokonywanie przez Organizatora lub osoby przez niego wyznaczone zmian w projekcie
graficznym okładki oraz do korzystania i rozporządzania przez Organizatora projektem ze
zmianami a także, na korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora dowolnymi fragmentami
projektu;
f). na wykorzystanie jego projektu graficznego okładki na wszelkiej dokumentacji Organizatora;
g). oraz wszelkie prawa pokrewne.
5. Uczestnik w przypadku, gdy jego projekt graficzny okładki nie zostanie nagrodzony lub
gdy Uczestnik nie odbierze nagrody, z chwilą przesłania swojego projektu okładki na
Konkurs udziela Organizatorowi nieodpłatnej pełnej licencji wyłącznej do swojego projektu
graficznego okładki (zarówno w zakresie graficznym jak i tekstowym) bez ograniczeń
czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a). utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu bez
względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową),
ilość i wielkość nakładu;
b). w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie 
do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i



bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, re-emitowanie, publiczne udostępnianie utworu w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i
redakcji projektu graficznego okładki, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu
lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do materiału promocyjnego;
c). wykorzystywanie projektu graficznego okładki w celach bieżącej działalności Organizatora,
promocyjnych i marketingowych oraz publikacjach Organizatora, w kampaniach reklamowych i w
materiałach reklamowych Organizatora;
d). na publikację przekazanego podczas Konkursu projektu graficznego okładki w Internecie, w tym
w serwisie Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora oraz na wszystkich stronach
internetowych powiązanych z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Turośni Kościelnej;
e). na dokonywanie przez Organizatora lub osoby przez niego wyznaczone zmian w projekcie
graficznym okładki oraz do korzystania i rozporządzania przez Organizatora projektem ze
zmianami a także, na korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora dowolnymi fragmentami
projektu;
f). na wykorzystanie jego projektu graficznego okładki na wszelkiej dokumentacji Organizatora;
g). oraz wszelkie prawa pokrewne.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania nieprawidłowych
danych, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Uczestnika, 
któremu przyznano zwycięstwo.
7. Organizator ma prawo do odrzucenia projektów o treści powszechnie uznawanej za
rasistowskie, obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub Prawo Polskie, zawierających
treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne lub w inny sposób
łamiące przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub przepisy
obowiązujące na terenie Organizatora.
8. Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić
Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności, jaka zostałaby na Organizatora
nałożona z tytułu naruszenia w projekcie graficznym okładki i/lub w związku z projektem
graficznym okładki praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.
9. Uczestnik gwarantuje, że zgłoszony przez niego projekt graficzny okładki nie będzie
naruszać praw, w szczególności własności intelektualnej Organizatora i osób trzecich. W
przypadku, gdy Organizator poinformuje Uczestnika o roszczeniach zgłaszanych wobec
Organizatora w związku naruszeniem przez Uczestnika praw przysługujących osobom
trzecim, Uczestnik podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie
w związku z tym wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z
tym przeciwko Organizatorowi powództwa z tytułu naruszenia praw, Uczestnik wstąpi do
postępowania w charakterze strony pozwanej.
10. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Organizator nie będzie mógł korzystać z projektu
graficznego okładki wykonanego przez Uczestnika w związku z niniejszym konkursem, na
skutek naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich, Uczestnik zobowiązany jest do
uzyskania na swój koszt wymaganych licencji lub nabycia praw, bądź dokonania
odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania prac/prac dodatkowych pozwalających
na takie korzystanie zgodnie z prawem. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza
możliwości dochodzenia przez Organizatora odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu
cywilnego.
11. Postanowienia powyższe nie wyłączają prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych.
12. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. Materiały
reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
14. Organizator zastrzega sobie (bez podania przyczyn) możliwość odwołania Konkursu,



unieważnienia jego wyników w całości lub w części oraz zmian dotyczących podanych
terminów.
15. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów
niniejszego Konkursu – zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu. Treść podpisanego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik 
przedkłada razem ze zgłoszeniem pracy do konkursu zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu. 
Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
16. Wszelkie spory związane z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla Organizatora.
17. Uczestnik zgłaszając i przesyłając pracę na konkurs oświadcza, że zapoznał się z treścią 
Regulamin Konkursu i akceptuje go w całości, w tym w szczególności akceptuje warunki dotyczące
udziału w konkursie oraz zasad zgłaszania prac konkursowych, przeniesienia praw autorskich 
majątkowych do zgłoszonej pracy lub udzielenia licencji, odpowiedzialności za naruszenie praw 
autorskich oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby i w związku z 
niniejszym konkursem – zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego
regulaminu. Treść podpisanego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik 
przedkłada razem ze zgłoszeniem pracy do konkursu zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu.
18. W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.


