
 

 

 

 

Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach 
ul. Konopnickiej 4, 11-320 Jeziorany  

tel. 89 718 12 16, e-mail: mok.biuro@wp.pl 
www.mokjeziorany.pl 

 
Jeziorany, 2 grudnia 2020 r. 

 

 

REGULAMIN 
konkursu na projekt pamiątki z Gminy Jeziorany 

 

 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu na projekt pamiątki z Gminy Jeziorany (Konkursu) jest Miejski 

Ośrodek Kultury w Jezioranach z siedzibą przy ul. Konopnickiej 4. 11-320 Jeziorany. 

2. Temat Prac Konkursowych brzmi: „Pamiątka z gminy Jeziorany”. 

3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 14 lat.  

4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie tylko za zgodą rodziców. Prace 

Konkursowe nadesłane przez osoby niepełnoletnie przyjmowane są do Konkursu tylko  

po dostarczeniu do Organizatora, osobiście, za pośrednictwem poczty lub w formie skanu  

na adres mailowy mok.biuro@wp.pl: 

- zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w Konkursie; 

- zgody rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych małoletniego,  

w tym wykorzystanie i udostępnianie wizerunku.   

Treść zgody zawarta jest w Formularzu Zgłoszeniowym dla niepełnoletniego uczestnika 

Konkursu Zał. nr 2 do Regulaminu. 

 

§ 2  

CELE KONKURSU  

1. Głównym celem Konkursu jest wykreowanie pamiątek z obszaru warmińskiej gminy 

Jeziorany nawiązujących do elementów charakterystycznych i wyróżniających lub 

stanowiących o wyjątkowości i unikalności tego obszaru.  

2. Dodatkowymi celami Konkursu są: 

- kultywowanie i popularyzacja tradycji regionalnych; 

- pogłębianie więzi z regionem oraz integracja środowisk;  

- promocja regionalnego dorobku kulturowego;  

- popularyzowanie i prezentowanie bogactwa i różnorodności regionalnych tradycji 

rękodzielniczych;  

- rozwijanie kreatywności, aktywności twórczej oraz umiejętności plastycznych w 

dziedzinie tradycyjnego i nowoczesnego wzornictwa; 

- umożliwianie prezentacji wytworów twórczej pracy własnej. 

 

§ 3 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

1. Przez Pracę Konkursową rozumie się wykonanie autorskiego projektu (komputerowego, 

odręcznego rysunku lub prototypu). Projekty pamiątek z obszaru warmińskiej gminy 

Jeziorany powinny nawiązywać do szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, 

historycznego i przyrodniczego gminy Jeziorany (jak np. regionalna architektura, krajobraz 

kulturowy, przyroda, lokalna flora i fauna, warmińskie legendy czy historia) lub wizji 

rozwoju współczesnej gminy Jeziorany. 

mailto:mok.biuro@wp.pl


 

 

 

 

Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach 
ul. Konopnickiej 4, 11-320 Jeziorany  

tel. 89 718 12 16, e-mail: mok.biuro@wp.pl 
www.mokjeziorany.pl 

2. Ocenie poddane będą prace wykonane do wyboru: 

a. w formie projektu graficznego w wersji elektronicznej (wektorowej oraz rastrowej);  

b. w formie odręcznego projektu wykonanego na papierze zawierającego rysunek przodu  

i tyłu przedmiotu; 

c. w formie wykonanego odręcznie prototypu pamiątki. 

3. Każdy z uczestników konkursu może dostarczyć tylko dwie Prace Konkursowe - w takiej 

samej lub w dwóch rożnych formach. Prototyp może być traktowany jako uzupełnienie pracy 

konkursowej w formie graficznej/rysunkowej lub jako jedna niezależna praca konkursowa. 

4. Nie jest dopuszczalne zgłoszenie konkursowe Pracy, której autorem jest więcej niż jedna 

osoba fizyczna. 

5. Koncepcja pamiątki powinna uwzględniać możliwość reprodukcji przedmiotu i jego 

szacunkowy koszt produkcji przy nakładzie 100 szt. i 1000 szt., ponieważ najlepsze prace 

zostaną wykorzystane do działań promocyjnych gminy Jeziorany.  

6. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem projektu 

(graficznego, odręcznego na papierze lub prototypu) ponosi Uczestnik Konkursu. 

7. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora 

lub wykonawców pamiątki drobnych zmian, mogących dotyczyć: dodania lub rezygnacji  

z poszczególnych elementów projektu, materiału użytego do jego wykonania, możliwości 

technicznych wykonania, kolorystyki itp. 

8. Przewidziane są następujące nagrody:  

- I miejsce - 1000 zł;  

- II miejsce - 500 zł;  

- III miejsce - 250 zł; 

- dwa wyróżnienia - po 100 zł. 

9. Organizator powoła pięcioosobową Komisję Konkursową, która oceniając projekt/prototyp 

pamiątki będzie brała pod uwagę następujące kryteria:  

- zgodność z definicją pamiątki jako przedmiotu niewielkiego, poręcznego, lekkiego, który 

przywołuje lub ma przywołać wspomnienia o jakimś miejscu, wydarzeniu lub osobie; 

- zgodność z tematyką konkursu,  

- stopień profesjonalizmu wykonania projektów,  

- oryginalność i pomysłowość,  

- estetyka pracy,  

- potencjał kreowania pozytywnego wizerunku gminy Jeziorany 

- szacunkowy koszt produkcji jednostkowej w proponowanej technologii w nakładzie  

100 szt. i 1000 szt.  

10. Decyzja Komisji Konkursowej, co do wyboru zwycięzców w Konkursie jest ostateczna  

i niepodważalna. 

 

§ 4 

PRZEBIEG I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Prace wraz z podpisanym Formularzem Zgłoszeniowym (Zał. nr 1 lub 2) należy dostarczyć 

do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury Jeziorany do dnia 8 marca 2021 roku. 

a. Prace graficzne wykonane odręcznie na papierze lub prototypy należy dostarczyć 

osobiście lub pocztą wraz z podpisanym Formularzem Zgłoszeniowym na adres MOK 

Jeziorany, ul. Konopnickiej 4, 11-320 Jeziorany – najpóźniej do godziny 15.30. 

b. Prace graficzne w wersji elektronicznej należy wysłać e-mailem wraz ze skanem 

podpisanego Formularza Zgłoszeniowego na adres mok.biuro@wp.pl. – najpóźniej  

do godziny 15.30. 
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2. Uczestnicy, których Prace Konkursowe zostaną wyłonione jako zwycięskie lub wyróżnione 

(Zwycięzcy) zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu przez Komisję Konkursową drogą 

elektroniczną na adres e-mail, wedle wyboru Komisji Konkursowej, zgodnie z danymi 

podanymi przez nich w Formularzach Zgłoszeniowych. 

3. Lista nagrodzonych osób zostanie ogłoszona w trakcie uroczystego finału konkursu,  

a następnie zamieszczona na stronie internetowej www.mokjeziorany.pl oraz kontach 

Organizatora w mediach społecznościowych. 

4. Uroczysty finał konkursu, na którym nastąpi prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych 

prac konkursowych, odbędzie się podczas wydarzenia kulturalnego w dniu 26 marca 2021 r. 

na terenie gminy Jeziorany. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu uroczystości finału konkursu  

z powodów niezależnych od organizatora jak np. stan zagrożenia epidemiologicznego. 

6. W terminie 7 dni roboczych od dnia odebrania wiadomości o wygranej, Zwycięzca jest 

zobowiązany przekazać Organizatorowi na adres e-mail Organizatora wszelkie dane, 

niezbędne do wydania nagrody, w tym rachunek bankowy. 

7. Po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej, Organizator w terminie 14 dni od dnia 

przesłania przez Zwycięzcę danych, wyda nagrodę Zwycięzcy. 

 

§ 5 

PRAWA I OŚWIADCZENIA 

1. Złożenie pracy konkursowej wraz z podpisanym Formularzem Zgłoszeniowym (Zał. nr 1 

lub 2) wiąże się z jednoczesnym zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu. 

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że złożona przez niego praca konkursowa 

jest jego autorskim i samodzielnym dziełem oraz że posiada wszelkie prawa osobiste i 

majątkowe (w tym autorskie) do przesłanego Projektu (prawa autorskie do złożonego projektu 

nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich). W sytuacji, gdy 

złożona praca konkursowa naruszałaby prawa innych osób, pełną odpowiedzialność ponosi 

zgłaszający Uczestnik Konkursu. 

3. Udział w Konkursie równoznaczny jest ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że:  

a. nie publikował ani nie udostępniał dotychczas w jakimkolwiek zakresie,  w  jakikolwiek 

sposób i w jakiejkolwiek formie, w tym w Internecie oraz mediach społecznościowych, 

przesłanego projektu; 

b. projekt nie jest przedmiotem jakiegokolwiek innego konkursu; 

c. nie udzielił jakiemukolwiek podmiotowi licencji uprawniającej do korzystania  

ze zgłoszonego projektu.  

4. Poprzez przesłanie Pracy Konkursowej oraz wysłanie Formularza Zgłoszeniowego, 

Uczestnik niniejszym udziela wyłącznej i nieodpłatnej licencji do projektu (Utworu), która 

obejmuje wykorzystanie zgłoszonego projektu na dowolnych, istniejących obecnie i 

w przyszłości, polach eksploatacji, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i 

zwielokrotnianie projektu każdą techniką, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu. 

5. Z chwilą wydania nagrody pieniężnej Zwycięzcy/om Konkursu oraz osobom, które 

otrzymały wyróżnienia w Konkursie, na Organizatora przechodzi, bez odrębnego 

wynagrodzenia, własność majątkowych praw autorskich zwycięskich oraz wyróżnionych 

projektów na wszystkich polach eksploatacji. 

6. Z laureatami Konkursu zostaną podpisane umowy na odpowiednie dla danej nagrody 

kwoty, które będą zawierać postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych  

i zawarte zostaną w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 
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7. Organizator wyraża zgodę na wykonywanie przez zwycięzcę Konkursu oraz przez osoby 

wyróżnione przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących im  

do projektu przez udostępnianie projektu oraz oznaczanie autorstwa projektu, w tym w sieci 

Internet oraz portalach społecznościowych. 

§ 6 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a. zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub 

innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację konkursu; 

b. pozostawienia Konkursu bez rozstrzygnięcia w przypadku przekazania zbyt małej ilości 

prac, prac odbiegających tematyką od idei konkursu, bądź też prac niespełniających 

kryteriów wskazanych przez Organizatora; 

c. nieprzyznania pierwszego miejsca oraz do innego podziału nagród, uwzględniającego 

poziom artystyczny i/lub merytoryczny zgłoszonych Prac Konkursowych. 

2. Od postanowienia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. Prawo interpretacji 

Regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nieujętych w Regulaminie, przysługuje 

Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i udostępniania danych i informacji, 

które są przedmiotem Konkursu, w celu jego realizacji i promocji.  

4. Prace Konkursowe (projekty lub prototypy) dostarczone bez Formularza Zgłoszeniowego 

lub z nieprawidłowym formularzem lub z niepodpisanym formularzem nie będą brały udziału  

w Konkursie. 

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury 

w Jezioranach z siedzibą przy ul. Konopnickiej 4, 11-320 Jeziorany. W każdej sprawie 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pod nr tel. 89 718 12 16 

oraz pod adresem e-mail: mok.biuro@wp.pl. 

6. Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczona jest 

na stronie: http://www.mokjeziorany.pl  

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu, czyli w momencie ogłoszenia 

konkursu na stronie www.mokjeziorany.pl. 
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Załącznik nr 1  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

pełnoletniego uczestnika konkursu „Pamiątka z gminy Jeziorany”  

grudzień 2020 

 

DANE AUTORA PRACY KONKURSOWEJ  

(uczestnika konkursu)  

Imię i nazwisko …………………………………………………………………. 

PESEL ………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu ………………………………………………………. 

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

Adres korespondencyjny 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Krótki opis idei pamiątki: 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Opis proponowanej technologii wykonania: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

Szacunkowy koszt produkcji 1 egzemplarza: 

przy nakładzie 100 szt.:…………………….. PLN 

przy nakładzie 1000 szt.: …………………… PLN 

 

Opis autora projektu/prototypu pamiątki: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………    ………………………… 

Podpis uczestnika konkursu    data 
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OŚWIADCZENIE  

pełnoletniego uczestnika konkursu „Pamiątka z gminy Jeziorany” 

grudzień 2020 

 
Oświadczam, że:  

 

1) zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu; 

 

2) przysługuje mi pełnia praw autorskich do złożonego projektu i prawa te nie są obciążone ani ograniczone na 

rzecz osób trzecich; 

 

3) projekt nie narusza praw autorskich osób trzecich zarówno osobistych, jak i majątkowych; 

 

4) zostałem/am poinformowany/a o zasadach przetwarzania danych osobowych stosowanych przez Miejski 

Ośrodek Kultury w Jezioranach. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

(obejmujących imię, nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej),  

dla celów związanych z organizacją Konkursu; 

 

5) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie podanych w Formularzu Zgłoszeniowym danych 

osobowych w ciągu 5 lat od zakończenia konkursu ”Pamiątka z gminy Jeziorany” w celu jego promowania; 

 

6) przyjmuję do wiadomości, iż jestem uprawniony/na do uzyskania informacji dotyczących przekazanych 

danych oraz do ich poprawiania. W celu wykonania powyższego uprawnienia, skontaktuję się z Miejskim 

Ośrodkiem Kultury w Jezioranach. Przysługuje mi również prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 

przetwarzania mojego wizerunku, cofnięcia zgody, udzielonej w niniejszym zezwoleniu, oraz wniesienia skargi 

do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

7) wyrażam zgodę na publikację przez Organizatora Konkursu „Pamiątka z gminy Jeziorany”,  

tj. Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach, mojego wizerunku podczas ww. konkursu a także na użycie 

(powielanie i rozpowszechnianie) fotografii oraz innych plików multimedialnych, na których widnieje mój 

wizerunek do celów przeprowadzenia Konkursu. 

 

8) przyjmuję do wiadomości, że publikacja mojego wizerunku następuje nieodpłatnie oraz, że wyrażenie zgody 

jest udzielane na czas trwania Konkursu oraz pokonkursowych działań promocyjnych; 

 

9) wyrażając zgodę na przechowywanie i upublicznienie przez Organizatora nadesłanej Pracy 

Konkursowej, udzielam Organizatorowi prawa do: 

a) jednokrotnego wykorzystania zgłoszonej pracy w Konkursie do oceny złożonych Prac Konkursowych; 

b) zwielokrotniania i utrwalania dowolną techniką, w tym wprowadzanie do pamięci komputerów; 

c) wprowadzanie i rozpowszechnianie w internecie oraz innych sieciach informatycznych; 

d) wystawianie, publikowanie, wyświetlanie oraz odtwarzanie dowolną techniką; 

e) wykorzystanie w utworach multimedialnych i publikacjach; 

f) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnienie projektu na licencji Creative Commons Uznanie 

autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa (BY-SA). 

 

 

 

……………………………………………………………    ………………………… 

Podpis uczestnika konkursu    data 
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Załącznik nr 2  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

niepełnoletniego uczestnika konkursu „Pamiątka z gminy Jeziorany”  

grudzień 2020 

 

DANE AUTORA PRACY KONKURSOWEJ  

(uczestnika konkursu)  

Imię i nazwisko …………………………………………………………………. 

PESEL ………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu ………………………………………………………. 

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

Adres korespondencyjny 

……………………………………………………………………………………………… 

DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

NIEPEŁNOLETNIEGO AUTORA  

Imię i nazwisko …………………………………………………………………. 

PESEL ………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu ………………………………………………………. 

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

Adres korespondencyjny 

………………………………………………………………………………………………… 

Krótki opis idei pamiątki: 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Opis proponowanej technologii wykonania: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Szacunkowy koszt produkcji 1 egzemplarza: 

przy nakładzie 100 szt.:…………………….. PLN 

przy nakładzie 1000 szt.: …………………… PLN 

 

Opis autora projektu/prototypu pamiątki: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………    ………………………… 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego    data 

uczestnika konkursu 
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OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

niepełnoletniego uczestnika konkursu - grudzień 2020 
Oświadczam, że:  

 

1) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

……………………………………………………………………… w konkursie „Pamiątka z gminy 

Jeziorany”; 

 

2) zapoznałem/zapoznałam się Regulaminem Konkursu; 

 

3) mojemu dziecku przysługuje pełnia praw autorskich do złożonego projektu i prawa te nie są obciążone ani 

ograniczone na rzecz osób trzecich; 

 

4) projekt nie narusza praw autorskich osób trzecich zarówno osobistych, jak i majątkowych; 

 

5) zostałem/am poinformowany/a o zasadach przetwarzania danych osobowych stosowanych przez Miejski 

Ośrodek Kultury w Jezioranach. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

oraz danych osobowych mojego dziecka (obejmujących imię, nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej),  

dla celów związanych z organizacją Konkursu; 

 

6) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie podanych w Formularzu Zgłoszeniowym. danych 

osobowych w ciągu 5 lat od zakończenia konkursu ”Pamiątka z gminy Jeziorany”. w celu jego promowania; 

 

7) przyjmuję do wiadomości, iż jako rodzic/opiekun prawny, jestem uprawniony/na do uzyskania informacji 

dotyczących przekazanych danych oraz do ich poprawiania. W celu wykonania powyższego uprawnienia, 

skontaktuję się z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Jezioranach. Przysługuje mi również prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania wizerunku dziecka lub podopiecznego, cofnięcia zgody, udzielonej 

w niniejszym zezwoleniu, oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

8) wyrażam zgodę na publikację przez Organizatora Konkursu „Pamiątka z gminy Jeziorany”,  

tj. Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach wizerunku mojego dziecka. podczas ww. konkursu a także na 

użycie (powielanie i rozpowszechnianie) fotografii oraz innych plików multimedialnych, na których widnieje 

wizerunek mojego dziecka do celów przeprowadzenia konkursu. 

 

9) przyjmuję do wiadomości, że publikacja wizerunku mojego dziecka następuje nieodpłatnie oraz,  

że wyrażenie zgody jest udzielane na czas trwania Konkursu oraz pokonkursowych działań promocyjnych; 

 

10)  wyrażając w imieniu mojego dziecka zgodę na przechowywanie i upublicznienie przez Organizatora 

nadesłanej Pracy Konkursowej, udzielam Organizatorowi prawa do: 

a) jednokrotnego wykorzystania zgłoszonej pracy w Konkursie do oceny złożonych Prac Konkursowych; 

b) zwielokrotniania i utrwalania dowolną techniką, w tym wprowadzanie do pamięci komputerów; 

c) wprowadzanie i rozpowszechnianie w internecie oraz innych sieciach informatycznych; 

d) wystawianie, publikowanie, wyświetlanie oraz odtwarzanie dowolną techniką; 

e) wykorzystanie w utworach multimedialnych i publikacjach; 

f) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnienie projektu na licencji Creative Commons Uznanie 

autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa (BY-SA). 

 

 

……………………………………………………………    ………………………… 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego    data 

uczestnika konkursu 


