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REGULAMIN KONKURSU 
 

§ 1. Informacje ogólne 

1. Organizatorem Konkursu (dalej: Konkurs) jest Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą                        
w Długoszynie (Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin), zarejestrowany w Rejestrze związków 
międzygminnych w dniu 31 października 1997 roku pod pozycją 169, NIP: 598-14-29-460 (dalej 
„Organizator”).  
 
2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi podstawę Konkursu prowadzonego na terenie 
gmin członkowskich Celowego Związku Gmin CZG-12 (Bledzew, Cybinka, Dębno, Górzyca, Kostrzyn 
nad Odrą, Krzeszyce, Lubniewice, Łagów, Międzyrzecz, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słońsk, Sulęcin, 
Świebodzin, Torzym, Trzciel, Witnica), reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak 
również określa prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu.  
 
3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy 
Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.  

4. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych 
(Dz.U. z 2022r. poz.888 z późn. zm.).  
 
5. Organizator powoła dwuosobową komisję konkursową (dalej “Komisja Konkursowa”). Komisja 
Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań 
Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 
podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem,           
w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

 
§ 2. Cel konkursu 

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości dzieci w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 
 
1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (6-lat) i szkolnym (7-8 lat), a ich udział 

w Konkursie możliwy jest za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 
prawnego. 
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2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracownika Celowego Związku Gmin 
CZG-12. 
 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie bezpłatne.  
 
4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu 

i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informacja o przetwarzaniu danych 
osobowych Uczestników Konkursu zamieszczona jest wraz z niniejszym Regulaminem.  

 
5. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim przez 

Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail, drogą telefoniczną lub listownie.  
 
6. Prace Konkursowe niezgodne z Regulaminem lub z tematem Konkursu nie będą brały udziału 

w Konkursie.  
 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszeń Prac Konkursowych, które 

niepochlebnie wyrażają się o Konkursie lub/i o Organizatorze, jak również używają wulgarnych 
sformułowań lub innych zachowań uważanych powszechnie za obraźliwe.  

 

§ 4. Przedmiot Konkursu 
 
1. Zadanie Konkursowe polega na stworzeniu plakatu/rysunku w formacie A4, na którym zostaną 

przedstawione podstawowe zasady segregacji odpadów. 
 

2. Prace wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do biura 
Celowego Związku Gmin CZG-12 (Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin). 

 
3. Uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną pracę na konkurs. 

4. Prace należ dostarczyć do 20 stycznia 2023 roku do godz. 15.00. 

5. Prace nadesłane/przekazane na konkurs nie podlegają zwrotowi. Organizatorzy mają prawo 
do reprodukcji i wykorzystania w całości lub części w celach informacyjnych, reklamowych             
i promocyjnych prac nadesłanych na konkurs.  
 

6. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie nazwisk i wizerunku 
autorów prac biorących udział w konkursie w akcjach informacyjnych i promocyjnych 
związanych z konkursem. 

 
§ 5. Nagrody 

 
1. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni pięciu laureatów, którym zostaną 

przekazane nagrody.  
 
2. Nagrodami w Konkursie jest 5 (słownie: pięć) zestawów kreatywnych klocków, każdy                 

o wartości około 100 zł netto i zestaw upominków firmowych CZG-12. 
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3. Komisja w dniu 23-24.01.2023r. dokona oceny Prac Konkursowych, biorąc pod uwagę 
pomysłowość i związek z tematyką Konkursu.  
 

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień niniejszego 
Regulaminu rozstrzyga Organizator.  
 

5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub poprzez e-mail                 
w terminie 25.01.2023 r. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronie 
www.czg12.pl i na portalu społecznościowym Facebook Organizatora. 
 

6. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzców Konkursu na koszt Celowego Związku Gmin CZG-
12, na adres wskazany przez Zwycięzców, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od 
przesłania danych przez Zwycięzców.  

 
§ 6 Prawa autorskie 

 
1. Przekazanie pracy konkursowej jest równoznaczne z przekazaniem Organizatorowi autorskich 
praw majątkowych do pracy konkursowej oraz zgody na jej pierwsze publiczne wykorzystanie. 
 
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej obejmuje wszystkie pola 
eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tj. Dz.U. 2020, poz. 2509), w tym w szczególności: 
 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką dowolnej 
liczby egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 
 
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono  - wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
 
c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, 
 
d) prezentowanie pracy konkursowej na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu, 
 
e) zezwalanie na wykonywanie autorskich praw majątkowych na wskazanych wyżej polach 
eksploatacji. 
 
3. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystywania pracy 
konkursowej. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w pracy konkursowej oraz do 
dokonywania opracowań pracy konkursowej. Organizator jest uprawniony w szczególności do 
dokonywania wszelkich skrótów, uzupełnień, przeróbek i łączenia jej z innymi utworami, a także 
korzystania z opracowań oraz rozporządzania nimi. 
 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania pracy konkursowej bez podania 
imienia i nazwiska autora pracy. 
 
5. Uczestnik Konkursu (opiekun prawny uczestnika odpowiednio) udziela Organizatorowi 
pozwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku w ramach wykorzystania pracy konkursowej 



4 
 

w sposób nienaruszający jego dóbr osobistych. Z tytułu, o których mowa w zdaniu poprzednim nie 
jest należne placówce oświatowej ani uczestnikowi żadne wynagrodzenie. 
 
6. Każdorazowo na prośbę Organizatora uczestnik Konkursu (w przypadku nieletnich jego opiekun 
prawny) zobowiązuje się do potwierdzenia w formie pisemnej przeniesienia praw autorskich, które 
nastąpiło na podstawie postanowień niniejszego paragrafu. 

 
 

§ 7 Wykorzystanie wizerunku 
 
1. Przystępując do Konkursu uczestnik Konkursu (w przypadku nieletnich jego opiekun prawny) 
wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na stronie internetowej 
Organizatora, podczas organizowanych przez Organizatora wydarzeń, w materiałach prasowych, 
w filmie reklamowym realizowanym przez Organizatora, dotyczącym Konkursu, publikacji                        
i promocji nagrodzonych prac konkursowych (dalej „Materiał Prasowy”), w tym korzystanie                     
i rozpowszechnienie swojego imienia i nazwiska, swojego wizerunku, głosu oraz wypowiedzi 
utrwalonych w ramach Materiału Prasowego, w tym na obrót egzemplarzami, na których Materiał 
Prasowy utrwalono oraz na zwielokrotnianie Materiału Prasowego wszelkimi dostępnymi aktualnie 
technikami i metodami, na rzecz promocji Organizatora poprzez: 
 
a) rozpowszechnianie Materiału Prasowego na pokazach i innych podobnych imprezach, na 
których prezentowane są działania Organizatora; 
b) rozpowszechnianie Materiału Prasowego w związku z prezentacją Organizatora lub oferty 
Organizatora klientom lub potencjalnym klientom Organizatora; 
c) rozpowszechnianie Materiału Prasowego na stronie internetowej www.czg12.pl; 
d) rozpowszechnianie Materiału Prasowego w mediach tradycyjnych lub Internecie na wybranych 
portalach www, w tym w szczególności na YouTube, Facebook i innych portalach 
społecznościowych czy portalach informacyjnych; 
e) wykorzystanie wypowiedzi z Materiału Prasowego w komunikatach prasowych 
realizowanych w ramach działań związanych z promocją Konkursu. 
 
2. Powyższe zezwolenie dotyczy wykorzystania zarówno całości, jak i fragmentów Materiału 
Prasowego, cytowania wypowiedzi uczestnika Konkursu w całości lub w części, w tym również            
w innych wersjach językowych. 
 
3. Zezwolenie jest udzielone bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Z tytułu udzielenia 
przedmiotowego zezwolenia nie należy się uczestnikowi Konkursu wynagrodzenie. 
 
4. Uczestnikowi Konkursu i opiekunowi prawnemu uczestnika Konkursu przysługuje prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem działań, które podjęto 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.czg12.pl.  
 

2. Pytania związane z konkursem należy kierować na adres e-mail: edukacja@czg12.pl, osoba do 
kontaktu: Katarzyna Radej (tel. 95 755 93 71 wew.27). 

 



5 
 

3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, spełnienie 
wszystkich warunków wskazanych w treści Regulaminu oraz wyraża zgoda na udział                       
w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.  

 
4. W wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują 

odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązujące.  
 

 

 

 
 

 TERMINARZ 
 

 
20 stycznia 2023r. 
-ostateczny termin dostarczenia prac do CZG-12; 
 
23-24 stycznia 2023r. 
- ocena formalna prac konkursowych 
 
25 stycznia 2023r. 
-przekazanie informacji o wynikach konkursu ; 
 
 
Informacji na temat konkursu udziela: 
Pani Katarzyna Radej – tel. 693 371 974 
 

 

 

 


