
REGULAMIN  

Konkursu na hasło promujące region powiatu lwóweckiego, czyli  gmin wchodzących w obszar 

powiatu oraz pogórza izerskiego. 

  

§ 1 ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ OGÓLNE INFORMACJE 

1. Organizatorem Konkursu są: Powiat Lwówecki, Gmina Wleń, Gmina Gryfów Śląski, Gmina Mirsk, 

Gmina Lubomierz, Gmina Lwówek Śląski, zwany dalej „Organizatorem”. Celem konkursu jest hasło 

promujące region powiatu lwóweckiego, czyli  gmin wchodzących w obszar powiatu oraz pogórza 

izerskiego,  zwane dalej „Hasłem”, a region powiatu lwóweckiego – czyli gmin wchodzących w obszar 

powiatu oraz pogórza izerskiego, zwane jest dalej „Regionem”. 

2. Celem konkursu jest stworzenie hasła, którego funkcją będzie promocja regionu powiatu 

lwóweckiego, jego walorów przyrodniczych i turystycznych 

    

3. Hasło powinno: 

    1) spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów: 

        a)    nawiązywać do charakteru i historii Regionu 

        b)    nawiązywać do specyfiki przyrodniczo-turystycznej Regionu  

        c)    eksponować atuty związane z położeniem geograficznym oraz historycznym Regionu  

         

    2) być oryginalne, nigdy wcześniej nie stosowane, cechować się pomysłowością, 

    3) nie być zbyt długie. 

4.      Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

5.      Konkurs trwa do 14 listopada 2019. 

6.      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 22 listopada na stronach  internetowych 

Organizatora. 

7.      Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej 

przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych. 

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 



1.      Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do 

czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu  art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r.). 

2.      Osoba, która przystąpiła do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych 

przez Organizatora w związku z udziałem w konkursie. 

3.      Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych z wyłączeniem pracowników i 

przedstawicieli Organizatora, członków ich rodzin oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu 

konkursu. 

4.      Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszone wyłącznie hasła, które:  

a) nie naruszają praw autorskich i nie są zabronione przez prawo, 

b) nie naruszają prywatności i godności innych osób, 

c) nie zawierają treści powszechnie używanych za wulgarne i obraźliwe. 

5.      Zgłoszenia nie zawierające wymaganej treści są nieważne. 

6.      Uczestnicy wysyłający zgłoszenie wyrażają zgodę na udział w Konkursie oraz akceptują warunki i 

zasady określone w Regulaminie. 

7.      Organizator z chwilą wydania nagród nabywa prawa autorskie do nagrodzonych haseł 

promocyjnych. 

8. Jedna osoba w trakcie trwania konkursu może zaproponować jedno hasło promocyjne. Jeśli 

Uczestnik doda więcej niż jedną propozycję hasła promocyjnego, będzie brana pod uwagę pierwsza z 

nich. 

 

§ 3 OCENA PRAC 

1.  Wyboru nazwy dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z 

przedstawicieli 5 Gmin powiatu lwóweckiego oraz przedstawiciela Powiatu Lwóweckiego. 

2.  Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3.  Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu, w szczególności,  

    jeśli żadna z nadesłanych nazw nie będzie spełniała kryteriów oceny w dostatecznym stopniu. 

4.   Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny. 

  

§ 4 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

1.  Uczestnicy dokonują zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie „Formularza 

zgłoszeniowego” na adres a.wolska@powiatlwowecki.pl , albo osobiście albo pocztą tradycyjną na 

adres: Starostwo Powiatowe, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski 

mailto:a.wolska@powiatlwowecki.pl


podając w tytule maila lub na kopercie dopisek "Konkurs na hasło Regionu". 

2. Podany termin dotyczy również wniosków nadesłanych pocztą – nie decyduje data stempla 

   pocztowego. 

3. Hasło należy przesłać do dnia 14 listopada 2019.  

  

§ 5 OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 22 listopada na stronach  internetowych 

Organizatora. 

2.  Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu odrębnym pismem lub drogą 

elektroniczną. 

3.   Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji  

    o laureacie konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora  

    oraz w mediach i Internecie. 

4.   Od decyzji Organizatora w przedmiocie wyboru zwycięskiej nazwy nie przysługuje odwołanie. 

5.   Przebieg i wynik konkursu Komisja Konkursowa utrwala w protokole. 

6.   Ocenie Komisji Konkursowej podlegają wyłącznie zgłoszenia, spełniające wymagania określone 

    w niniejszym regulaminie oraz doręczone w miejscu i terminie w nim określonym. 

7. Imię i nazwisko zwycięzcy konkursu zostanie opublikowane na stronach internetowych Powiatu 

Lwóweckiego oraz gmin, a także Facebooku , na co przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę.  

  

§ 6 NAGRODA 

1.  Zwycięzca konkursu otrzyma następujące nagrody:   

- zwiedzanie kościoła i klasztorów Lubomierza z przewodnikiem dla 10 osób 

- kolacja dla 2 osób w Restauracji „Pod czarnym Krukiem” we Lwówku Śląskim 

- atrakcyjne upominki/gadżety z każdej Gminy powiatu lwóweckiego. 

2.   W przypadku gdy zwycięskie hasło zostanie zgłoszona przez więcej niż jednego uczestnika 

    konkursu, nagroda, o której mowa w ust. 1 zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby  

    laureatów. 

3.   Z autorem wybranego hasła Organizator podpisze umowę o eksploatacji Hasła. Umowa zawierać 

będzie postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych    wraz z prawami zależnymi 

i pośrednimi, o których szczegółowo mowa w § 7. Autor wybranej nazwy  zobowiąże się do zawarcia 

umowy w terminie 14 dni od momentu wystąpienia z takim żądaniem przez Organizatora. 



4.   Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego Hasła. 

6.   Organizator konkursu, po przejęciu majątkowych praw autorskich nazwy, może ją również  

    w dowolny sposób odstępować osobom fizycznym i prawnym. 

7.   W przypadku zaniechania przez laureata konkursu przystąpienia do podpisania umowy, 

Organizator      ma prawo do wybrania innej nazwy nadesłanej do konkursu, o ile spełnia kryteria 

oceny wskazane   w § 1. ust. 3. Autor pierwotnie wybranej nazwy nie będzie miał z tego tytułu 

żadnych roszczeń  w stosunku do Organizatora. 

  

§ 7 PRAWA AUTORSKIE 

1.  Przekazanie propozycji Hasła do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne 

    oświadczenie, że nazwa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich  

    majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią  

    z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca 

    pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku  

    ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od  

    wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

2.   Autor Hasła wybranego przez Organizatora do ostatecznej realizacji w umowie, o której mowa  

    w § 6 ust. 3 zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich 

    do Hasła, wraz z prawem do nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na następujących 

    polach eksploatacji: 

       a)   wyłączne używanie i wykorzystywanie Hasła we wszelkiej działalności promocyjnej, 

           reklamowej, korespondencyjnej, informacyjnej i edukacyjnej Organizatora, 

       b)   utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego  

           oraz techniką cyfrową, 

       c)   rozpowszechnianie Hasła poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,  

           nadawanie i reemitowanie, 

       d)   publiczne udostępnianie Hasła w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie  

           i miejscu przez siebie wybranym, 

       e)   wprowadzanie Hasła do pamięci komputera i umieszczenie w sieci, 

       f)     prezentowanie w prasie i telewizji i Internecie. 

3.   Zwycięzca konkursu oświadczy, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych w stosunku 

    do wybranego Hasła. 

4.   Przysłanie wypełnionego „Formularza zgłoszeniowego” jest równoznaczne z akceptacją  

    powyższych warunków. 

  



§ 8 DODATKOWE INFORMACJE 

1.  We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa. 

2.  W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale 

Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji w Starostwie Powiatowym, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek 

Śląski, pok. 216 lub pod numerem telefonu: 75 782 36 53 

3.  Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez  

    Organizatora w zakresie i w celach związanych z Konkursem zgodnie z warunkami określonymi  

    w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz zgodnie z załącznikiem 

„Klauzula Rodo” 

4.  Udział w Konkursie oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego ostateczna  

    interpretacja należy do organizatora Konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia Konkursu i do 

odwołania   wyników Konkursu, jeśli zajdą ku temu przyczyny prawne, o czym poinformuje w 

specjalnym  komunikacie na stronach Organizatorów. 

 


