
Regulamin konkursu Gminny Mistrz Kompostowania w gminie Długołęka

1.  Organizatorem  konkursu  jest  Urząd  Gminy  Długołęka  z  siedzibą  w  Długołęce,
ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków.

2. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich mieszkańców gminy Długołęka.
3.  Tematyka konkursu dotyczy racjonalnego gospodarowania odpadami w domach

oraz promocji kompostowania w przydomowych ogrodach.
4.  Uczestnik  konkursu  ma  za  zadanie  zaprezentować  kompostownik,  poprzez:

wykonanie  1-2  zdjęć  kompostownika  lub  kompostownika  wraz  z  otoczeniem,
oraz przedłożyć wypełnioną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do regulaminu.

5.  Fotografia nie może być fotomontażem. Musi spełniać następujące warunki:  plik
w  postaci  cyfrowej,  format  JPEG  lub  TIF,  rozdzielczość  minimalna  300  dpi.  Fotografie
powinny  zostać  nagrane  na  płytę  CD/DVD,  w  przypadku  przesyłania  prac  pocztą  lub
składanych osobiście. 

6. Termin składania kompletu prac (zdjęć wraz z kartą zgłoszenia) mija 14 lipca 2017 r.
do godz. 15:30. W przypadku prac przesyłanych pocztą - decyduje data wpływu.

7.  Prace należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Długołęka osobiście,  przesyłać
pocztą na adres: Urząd Gminy Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, z dopiskiem na
kopercie:  konkurs  „Gminny  Mistrz  Kompostowania”  lub  wysłać  na  adres  e-mail:
k.orlowska-warga@gmina.dlugoleka.pl.

8.  Prace  oceni  powołana  przez  organizatora  Komisja  Konkursowa.  Niekompletne
prace zostaną odrzucone. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej:
www.gmina.dlugoleka.pl, gminnym facebooku oraz w gazetce gminnej.

9.  Organizator  konkursu  uhonoruje  laureatów  nagrodami  rzeczowymi  m.  in.
kompostownik oraz produkty przyspieszające kompostowanie firmy BIOPON.

10.  O  terminie  i  miejscu  oficjalnego  podsumowania  konkursu  połączonego
z wręczeniem nagród, uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.

11. Uczestnik ma prawo zgłaszać do konkursu wyłącznie swoje fotografie, do których
posiada  wszelkie  prawa  autorskie.  Uczestnik  konkursu  ponosi  pełną  odpowiedzialność
związaną  z  użyciem  przesłanych  przez  siebie  fotografii,  a  w  szczególności  pełną
odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko
Organizatorowi  przez  osobę  trzecią  z  roszczeniami  wynikającymi  z  naruszenia  jej  praw
Uczestnik  zobowiązany  jest  do  ich  zaspokojenia  i  zwolnienia  Organizatora
z odpowiedzialności.

12.Uczestnik,  zgłaszając  się  do  konkursu  oświadcza,  że:  
-prezentowany kompostownik jest jego własnością;
-wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie fotografii nadesłanych na konkurs. 
-wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w
materiałach informacyjnych Urzędu Gminy.
-nieodpłatnie przenosi  na rzecz Organizatora autorskie praw majątkowe do nadesłanych
prac  konkursowych  na  następujących  polach  eksploatacji:  korzystanie  i  utrwalanie  i
zwielokrotnianie  utworu  (wytwarzanie  określona  techniką  egzemplarzy  utworu,  w  tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego  oraz techniką cyfrową)
-publikowanie  na  stronie  internetowej  Organizatora  oraz  w  materiałach  informacyjno-
promocyjnych  Organizatora,  a  także  wykorzystanie  w  celu  publicznej  prezentacji  bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych.

13. W przypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób
oszustwa,  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  usunięcia  fotografii  z  postępowania
konkursowego.  Działania  Organizatora  nie  wymagają  dla  swej  ważności  przesłania  do
Uczestnika  jakiegokolwiek  oświadczenia.  Organizator  ma  również  prawo  do  usunięcia
zgłoszenia,  bez  informowania  o  tym  Uczestnika,  z  innych  przyczyn  np.  nawołujące  do
przemocy. 

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące
zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu ich danych osobowych na potrzeby
konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016, poz. 922)).

http://www.gmina.dlugoleka.pl/

