
 

Regulamin Konkursu  

na opracowanie oryginalnego gadżetu promującego Powiat Limanowski  
 

I. Organizator i przedmiot konkursu:  

1. Powiat Limanowski zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na opracowanie 

oryginalnego gadżetu promującego Powiat Limanowski.  

2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie oryginalnego gadżetu 

promującego oraz kojarzącego się z Powiatem Limanowskim, który będzie rozpoznawalny              

i charakterystyczny dla Powiatu Limanowskiego. Projekt pracy powinien nawiązywać                                 

i odwoływać się do kultury, historii, przyrody, rolniczego charakteru Powiatu. Projekt może 

zawierać elementy logo, herbu Powiatu Limanowskiego.   

II. Uczestnicy konkursu:  

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

1) prześlą wypełnione oświadczenie o udziale w Konkursie, które jest równoznaczne                                 

z akceptacją  powyższych warunków (Załącznik Nr 1). 

2) złożą pisemne oświadczenie o udzieleniu nieopłatnej licencji organizatorom konkursu na 

wykorzystanie zgłoszonych prac na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Załącznik Nr 2).  

3) w przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2, 

podpisują przedstawiciele ustawowi.  

4) osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział                                    

w konkursie (Załącznik Nr 3). 

2. Zgłaszając prace do konkursu uczestnik zezwala Organizatorowi na korzystanie z pracy 

konkursowej bez wynagradzania (nieodpłatnie) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby 

egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 

1) utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej w części lub w całości, tj. wytwarzania 

egzemplarzy pracy bez względu na zastosowaną technikę, w tym technikę drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, liczby i wielkości nakładu,  

2) obrotu oryginałem pracy albo jej egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu , najmu, 

użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania pracy konkursowej, 

upowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą 

elektroniczną, wykorzystania pracy konkursowej w części lub w całości m.in. w wydawnictwie 



książkowym, kalendarzu wielo lub jendoplanszowym, publikacjach elektronicznych, w celach 

informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, public relations,  

3) praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora, do czego 

Organizator jest upoważniony.  

3. Laureaci konkursu zobowiązani są przenieść na Organizatora konkursu bez dodatkowych 

opłat i bez wynagrodzenia (nieodpłatnie) w formie pisemnego oświadczenia autorskie prawa 

majątkowe do projektu pracy na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, za którą przyznano nagrodę 

bądź wyróżnienie (Załącznik Nr 4). 

4. Z chwilą przekazania pracy do udziału w konkursie na rzecz Powiatu Limanowskiego 

przechodzi własność egzemplarzy pracy.  

5. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne                                        

i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac. Organizator konkursu zastrzega sobie 

prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o zwycięzcy konkursu oraz 

umieszczenie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w mediach 

i Internecie (Załącznik Nr 5).           

6. Każdy uczestnik może zgłosić jeden projekt.  

7.  Projekty mogą być realizowane wyłącznie indywidualnie. 

8. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie 

ich najbliższych rodzin. 

9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

III. Wymagania konkursu:  

1. Prace konkursowe powinny być przygotowane komputerowo w pełnym kolorze i w dobrej 

jakości pliku i przekazane na płycie CD lub przesłane drogą elektroniczną na adres email: 

promocja@powiat.limanowski.pl.  

2. Prace konkursowe powinny być oznaczone dokładnymi danymi: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania oraz tel. i e-mail. W przypadku niepełnoletnich autorów prac należy podać wiek 

autora. 

3. Gadżet oryginalny ma być identyfikowany z Powiatem Limanowskim. 

4. Prace muszą być pracami autorskimi, nie nagrodzonymi wcześniej w innych tego typu 

konkursach.  

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.  

 IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych: 

1. Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs na oryginalny gadżet promujący Powiat 

Limanowski” wraz z Oświadczeniami (Zał. Nr 1 do Zał. 6) należy dostarczyć na adres: 

Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul. Józefa Marka 9 34-600  Limanowa, Kancelaria 

Starostwa Powiatowego w Limanowej – pok. 148 

2. Termin składania prac konkursowych do 31 października 2019 r. (decyduje data wpływu do 

Starostwa Powiatowego w Limanowej). 

mailto:promocja@powiat.limanowski.pl


3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle 

zabezpieczonych prac.  

4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców                   

i przyznania nagród oraz umieszczenie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych 

Organizatora oraz w mediach i internecie. 

V. Kryteria oceny:  

1. Prace konkursowe będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami: 

1) wartości projektowe: 

- oddanie charakteru regionu 

- oryginalność, niepowtarzalność  

2) wartości marketingowe: 

- łatwość rozpoznania i zapamiętywania  

3) wartości użytkowe:  

- niezależność od nośnika oraz środka powielania i przekazu 

- łatwa skalowalność i czytelność w różnych skalach  

- funkcjonowanie w wersji barwnej i czarno-białej  

VI. Rozstrzygnięcie konkursu: 

1. W celu oceny przedłożonych prac konkursowych i wyłonienia zwycięzcy Zarząd Powiatu 

Limanowskiego powołuje Komisję konkursową.  

2. Komisja konkursowa dokona ostatecznego wyboru zwycięzcy. 

3. Wyniki działań Komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej. 

4. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.  

VII. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagrody: 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej Powiatu 

www.powiat.limanowski.pl, nie później niż do 4 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.  

2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o terminie i miejscu wręczenia nagrody 

telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.  

3. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu 

w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu – Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Załącznik Nr 6).  

5. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową - tablet.  

6. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzca Konkursu jest osobą, która nie spełnia warunków 

wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody, a Komisja 

konkursowa wyłoni kolejnego Zwycięzcę Konkursu.  

http://www.powiat.limanowski.pl/


VIII. Postanowienia końcowe:  

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki i zasady 

prowadzenia Konkursu  

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez przyznawania 

nagród.  

3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz nie 

wyłaniania Zwycięzcy. 

4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z 

Konkursu.   

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub 

nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu lub opóźniających 

wręczenie przez Organizatora nagrody.  

6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu przez 30 dni od 

daty ogłoszenia wyników Konkursu, prawo Zwycięzcy do nagrody wygasa.  

7. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

8. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator Konkursu.  

9. Wszelkich informacji na temat Konkursu można uzyskać w Biurze Promocji, Kultury i 

Turystyki, tel. 018 3337 901, e-mail: promocja@powiat.limanowski.pl, 

turystyka@powiat.limanowski.pl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:promocja@powiat.limanowski.pl
mailto:turystyka@powiat.limanowski.pl

