
 
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

NA  

PAMIĄTKĘ Z ZAKLICZYNA 

 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „KLUCZ” 

z siedzibą w Zakliczynie, Rynek 1/8 w ramach projektu pn. „Pamiątka z Zakliczyna” 

współfinansowanego ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach 

projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

  

 

Cele konkursu:  

1. Stworzenie pamiątki charakterystycznej dla gminy   

2. Pobudzenie tożsamości i świadomości regionalnej mieszkańców  

3. Integracja środowiska lokalnego.  

 

Zasady uczestnictwa:  

1. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia.  

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Uczestnik pokrywa jedynie koszty wynikające 

z przygotowania pracy. 

3. Jeden uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pamiątkę. 

4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przekazania instrukcji wykonania pamiątki wraz 

z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora wszelkich praw autorskich do projektu, na 

wszystkich polach eksploatacji. 

5. Koszt produkcji jednej sztuki nie może być wyższy niż 10 zł brutto. 

6. Przekazane prace stają się własnością Stowarzyszenia KLUCZ. 

7. Pamiątki należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia KLUCZ – Rynek 1, Zakliczyn 

(ratusz, I piętro) w terminie do 30 kwietnia 2018 roku wraz z opisem wykonania, zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych, oświadczeniem i podpisaną umową (załącznik 1, 2, 3) 

8. Pamiątki zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatorów. 

Komisja Konkursowa ustali własny sposób oceniania eksponatów. Decyzje Komisji 

Konkursowej są ostateczne.  

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 maja 2018r. na stronie www.zakliczyninfo.pl. 

10. Przekazanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.  

11. Osoby zgłaszające udział w Konkursie, wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie 

koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa o ochronie danych 

osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

http://www.zakliczyninfo.pl/


 
 

 

 

 

 

 

Nagrody: 

 Komisja Konkursowa wyłoni 3 najlepsze prace i je nagrodzi: 

I miejsce –  nagroda finansowa 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz 

możliwość podpisania umowy z organizatorem na wykonanie pamiątek za odpłatnością 

II miejsce –  500,00 zł (słownie: pięćset złotych) oraz możliwość podpisania umowy 

z organizatorem na wykonanie pamiątek za odpłatnością 

III miejsce – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) oraz możliwość podpisania umowy 

z organizatorem na wykonanie pamiątek za odpłatnością. 

 

Dodatkowe informację udziela Maria Chruściel, tel. 146283331, e-mail maria.chrusciel@op.pl. 
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Załącznik 1 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, wynikających z art. 

233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny oświadczam, że dane podane w karcie 

zgłoszenia są zgodne z prawdą oraz oświadczam, że:  

1. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu na opracowanie pamiątki z Zakliczyna 

i akceptuję warunki Konkursu zawarte w Regulaminie. 

2. Jestem autorem zgłoszonej do Konkursu pracy i posiadam do niej nieograniczone prawa 

autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich. 

3. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonej 

pracy, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi 

roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich. 

4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora moich danych 

osobowych na potrzeby Konkursu. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) przez Stowarzyszenie 

Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn KLUCZ z siedzibą w Zakliczynie, Rynek 1/8, działające jako 

administrator danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 

i powiadomienia ewentualnych zwycięzców. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do 

wzięcia udziału w Konkursie. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz 

poprawiania ich w siedzibie Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn KLUCZ, 

Rynek 1/8, 32-840 Zakliczyn;  

 

 

 

 

……………………………………………………………….  

( miejscowość, data i czytelny podpis ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Załącznik 2 

 

 

Karta zgłoszenia udziału w konkursie na Pamiątkę z Zakliczyna 

 

 Dane osobowe: 

 Imię i nazwisko  

................................................................................................................................................................  

Adres do korespondencji  

Miejscowość  .........................................................................................................................................  

Ulica  ......................................................................................................................................................  

Kod pocztowy  .......................................................................................................................................  

Nr telefonu kontaktowego .....................................................................................................................  

Adres e-mail  ..........................................................................................................................................  

Tytuł  ......................................................................................................................................................  

Szacowana jednostkowa cena brutto pracy i materiałów  .....................................................................  

Instrukcja wykonania pamiątki 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

……………………………………………………………….  

(miejscowość, data i czytelny podpis) 



 
 

 

 

 

 

 

Załącznik 3 

 

Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych  

Zawarta w dniu ......……...... r. w Zakliczynie pomiędzy:  

Przenoszącym, przez którego dla celów tej umowy uznaje się  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

PESEL: ............................  

Dowód Osobisty ................. ........................ wydany przez .......................  

a  

Nabywającym, przez którego dla celów tej umowy uznaje się  

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn KLUCZ  

Rynek 1/8, 32-840 Zakliczyn 

KRS 00000 42094   

NIP: 873-27-57-474, reprezentowanym przez Prezesa Kazimierza Dudzika i Wiceprezesa Paulinę 

Siemińską 

Przy czym dla celów umowy Przenoszący i Nabywający określani są łącznie jako „strony”.  

O następującej treści:  

§ 1 Postanowienia ogólne  

1. Przenoszący oświadcza, że jest autorem ..........................…………………………………………, 

zwanego dla celów niniejszej umowy „utworem” i przysługują mu niczym nie ograniczone autorskie 

prawa osobiste i majątkowe do utworu.  

2. Przenoszący oświadcza, że przy tworzeniu utworu nie korzystał z praw osób trzecich oraz że osoby 

trzecie nie wnosiły roszczeń co do jakichkolwiek naruszeń z tytułu stworzenia utworu.  

3. Przenoszący oświadcza, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich ponosi 

odpowiedzialność za ewentualne skutki dochodzonych praw, w tym odpowiedzialność materialną 

z tytułu stwierdzonych naruszeń.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

§ 2 Przedmiot umowy  

1. Z dniem podpisania niniejszej umowy Przenoszący przenosi na rzecz Nabywającego prawa 

autorskie majątkowe do utworu w zakresie pól eksploatacji wskazanych w punkcie 3.  

2. Z dniem podpisania niniejszej umowy nabywający przyjmuje przekazywane mu prawa oraz 

zobowiązuje się za przekazanie mu praw autorskich majątkowych zapłacić przenoszącemu kwotę 0,00 

zł słownie zero zł.  

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz Nabywającego obejmuje następujące pola 

eksploatacji:  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 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 utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – 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  

§ 3 Postanowienia dodatkowe  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa.  

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla przenoszącego 

i nabywającego.  

3. Dla rozstrzygania sporów wynikłych z umowy właściwy jest sąd rejonowy w Tarnowie .  

 

 

 

 

................................................       ...........................................  

Przenoszący           Nabywający  

 


