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                     REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ RADLINA 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej maskotki wraz z jej nazwą, kojarzącą się 

z regionem i promującą miasto Radlin. 

Maskotka ma zostać wizytówką miasta Radlin, odwoływać się do kultury, tradycji, klimatu 

regionu. 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne nr 2 im. Jasia i Małgosi 

w Radlinie, zwane dalej Organizatorem. 

2. Konkurs rozpoczyna się 21.03. 2022r. i trwać będzie do 29.04.2022r. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 maja 2022r. 

4. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Radlina. 

5. Udział w konkursie jest otwarty i nieograniczony, przy czym wszyscy uczestnicy biorą 

w nim udział na jednakowych zasadach. Nie przewiduje się wyodrębnienia kategorii 

w oparciu o wiek. 

6. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

Regulaminu Konkursu. 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie maskotki promującej miasto Radlin. 

2. Maskotki muszą być pracami autorskimi, nie mogą być wcześniej publikowane i brać 

udziału w innych konkursach. 

3. Jeden uczestnik może przygotować jedną pracę.  

4. Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą następujące dane: 

 imię i nazwisko autora pracy 

 dane kontaktowe autora (numer telefonu) 

 w przypadku uczniów – klasę i nazwę szkoły. 
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5. Do pracy należy także dołączyć wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA DO 

KONKURSU  (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

6. W przypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu należy także dołączyć wypełnioną 

ZGODĘ NA UDZIAŁ W KONKURSIE wraz z oświadczeniem opiekuna prawnego 

o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych dziecka (załącznik nr 2 do 

Regulaminu). Niewyrażenie zgody opiekuna prawnego na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka będzie skutkowało wykluczeniem pracy z konkursu. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość wezwania uczestnika konkursu do 

uzupełnienia danych w zgłoszeniu przekazanym na konkurs. W przypadku 

nieuzupełnienia danych w zgłoszeniach w wyznaczonym terminie, praca uczestnika 

zostanie odrzucona. 

8. Prace konkursowe, należycie zabezpieczone przed ich ewentualnym uszkodzeniem, 

należy złożyć w terminie do  29.04.2022r. (decyduje data wpływu) w sekretariacie 

Przedszkola Publicznego nr 2 im. Jasia i Małgosi, lub przesłać pocztą na adres: 

Przedszkole Publiczne nr 2. im Jasia i Małgosi 

Ul. Mielęckiego 13 

44-310 Radlin 

Z dopiskiem: konkurs „Maskotka Radlina” 

9. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie 

ponosi uczestnik. 

10. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z: 

 wyrażeniem zgody na wykorzystywanie maskotki w celu promocji miasta 

Radlin; 

 wyrażeniem zgody na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz 

wizerunku maskotki na stronie internetowej Organizatora oraz na stronach na 

których zostanie umieszczona informacja o konkursie, a także w mediach 

lokalnych. 

11. Poprzez przekazanie pracy konkursowej uczestnik oświadcza, że jest jej jedynym 

właścicielem oraz że przysługują mu do niej autorskie prawa majątkowe, które w chwili 

przekazania pracy zostają w całości  przeniesione na Organizatora na wszystkich 

znanych polach eksploatacji. 

12. Prawa autorskie do maskotki nabyte przez Organizatora mogą być przekazane przez 

niego na osoby trzecie. 
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13. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu 

skutkować będzie odmową zakwalifikowania pracy do udziału w konkursie, bądź też 

utratą prawa do nagrody. 

 

III. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY 

1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu zdecyduje Komisja konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

2. Prace będą oceniane o następujące kryteria: zgodność z tematyką, oryginalność, 

pomysłowość, estetyka pracy. 

3. Maskotki niezgodne z Regulaminem konkursu nie będą oceniane. 

4. Organizatorowi przysługuje prawo do niewyłonienia zwycięzcy. 

5. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników 

konkursu i nie podlegają odwołaniu. 

6. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu nagrodzona zostanie tylko jedna praca. 

7. Przekazanie nagrody odbędzie się w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest 

Organizator konkursu. Każdy uczestnik z chwilą przystąpienia do konkursu wyraża 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu 

oraz jego późniejszej promocji, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 

10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz.1781). Zgodnie 

z powyższą ustawą, uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu oraz 

możliwości zmiany swoich danych osobowych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

 zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację konkursu, 

 odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny, 

 pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia w przypadku przekazania zbyt małej 

ilości prac, prac odbiegających tematyką od idei konkursu, bądź też prac nie 

spełniających kryteriów wskazanych przez Organizatora, 
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 rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. 

3. W przypadku braku rozstrzygnięcia konkursu bądź jego odwołania żadna osoba nie 

zostaje nagrodzona a Organizator nie zwraca Uczestnikom jakichkolwiek kosztów 

poniesionych na przygotowanie pracy konkursowej. 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: 

Halina Czepczar tel. 793965733 

Anna Dahm tel. 786102767 

Kamilla Kobeszko tel. 783791029 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „MASKOTKA RADLINA” 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:……………………………………………..………………...… 

 

Adres: …………………………………………………………………………..……………………… 

 

kontakt tel.: ……………………………………………… 

 

Niniejszym składam pracę konkursową swojego autorstwa oraz poświadczam pełne uczestnictwo 

w konkursie, w szczególności przyjmuję do wiadomości następujące jego zasady:  

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu oraz w pełni i bez zastrzeżeń 

akceptuję jego postanowienia.  

 Oświadczam, iż przedmiot konkursu - maskotka zgłoszona przeze mnie do konkursu nie 

narusza jakichkolwiek praw, dóbr i godności osób trzecich, a także, iż posiadam do niego 

pełne prawa autorskie, które nie są obciążone na rzecz osób trzecich.  

 Niniejszym przenoszę na Organizatora nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczenia 

terytorialnego oraz na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do przesłanej 

maskotki, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności jego dowolne 

wykorzystywanie, modyfikowanie czy rozpowszechnianie, bez ograniczeń co do terytorium 

i czasu oraz przenoszę na Organizatora prawa i udzielam zezwoleń o których mowa 

w rozdziale II punkty 11-13 Regulaminu Konkursu.  
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 

konkursu oraz późniejszej promocji na warunkach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781)  

 

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

          (miejscowość, data)                                                            (podpis uczestnika konkursu 

                                                                                                lub w przypadku osoby niepełnoletniej  

                                                                                                   podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 

 wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych Przedszkola Publicznego nr 2 im. 

Jasia i Małgosi w Radlinie oraz Miasta Radlin  imienia i nazwiska oraz zdjęcia pracy 

 

 

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

         (miejscowość, data)                                                                    (podpis uczestnika konkursu  

lub w przypadku osoby niepełnoletniej  

podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 

 
 

 

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Przedszkole Publiczne nr 2 im. 

Jasia   i Małgosi jest Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2, z siedzibą w Radlinie przy ul. Mielęckiego 13. 

Pełną informację dot. zasad przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej Miasta 

Radlin pod adresem:  https://radlin.pl/zpdo/ 

https://radlin.pl/zpdo/
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  

 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA KONKURSU 
„MASKOTKA RADLINA” 

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………...………………………....………………….., 

                                                                (imię i nazwisko rodzica) 

 

zamieszkały/a ………………..………………………………..……….………………………… 

                                                                             (adres) 

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 

 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

 

do celów związanych z jego udziałem w konkursie "MASKOTKA RADLINA". 

 

 

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

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych Przedszkola Publicznego nr 2 im. 

Jasia i Małgosi w Radlinie oraz Miasta Radlin zdjęcia pracy, imienia i nazwiska oraz nazwy 

przedszkola/szkoły mojego dziecka. 

 

 

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

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

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

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Przedszkole Publiczne nr 2 im. 

Jasia   i Małgosi jest Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2, z siedzibą w Radlinie przy ul. Mielęckiego 13. 

Pełną informację dot. zasad przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej Miasta 

Radlin pod adresem:  https://radlin.pl/zpdo/ 

https://radlin.pl/zpdo/

