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Regulamin konkursu pn. "Eko-Bajka" 

§1 

Opis konkursu 

Celem konkursu jest propagowanie postaw ekologicznych, zwłaszcza w zakresie 

ochrony powietrza, poszerzanie wiedzy na temat ekologii, ochrony środowiska, szerzenie 

koncepcji ekologicznego sposobu życia, a także podkreślenia wpływu podjętych działań na 

ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. 

W ramach konkursu uczestnicy przygotowują utwór w dowolnej formie literackiej 

(epika, liryka, dramat) o tematyce związanej ochroną powietrza i klimatu nawiązującej do 

hasła przewodniego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2021 tj. 

"Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie". Utwór powinien mieć cechy 

bajki z morałem, kierowanej do dowolnej grupy wiekowej. Bajka powinna nawiązywać do 

działań, które można podjąć w swoim lokalnym otoczeniu.  

Zgłoszona praca nie powinna być publikowana wcześniej. Praca nie może naruszać praw 

osób trzecich. 

Wybrane prace zostaną wykorzystane przez Organizatora w materiałach 

informacyjnych promujących zachowania ekologiczne. 

§ 2 

Organizator 

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Oświęcim, zwany dalej Organizatorem. 

Konkurs realizowany jest  w ramach projektu „Wdrażanie programu ochrony powietrza 

dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze LIFE 14 IPE PL 021 / 

LIFE-IP Małopolska” dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz 

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konkurs 

realizowany jest w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2021. 
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§ 3 

Uczestnicy 

Uczestnikami konkursu mogą być osoby zamieszkujące na terenie gminy Oświęcim, 

urodzone w latach 2003-2007. 

§ 4 

Warunki dostarczenia i wykonania prac 

1. Dostarczenie prac: 

a) Prace konkursowe należy składać od dnia 16 września 2021 r. do północy dnia  

15 października 2021 r. poprzez złożenie wydrukowanej i podpisanej pracy w siedzibie 

Urzędu Gminy Oświęcim w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Eko-bajka" oraz przesłanie 

pracy w formie edytowalnej na adres e-mail: powietrze@gminaoswiecim.pl 

b) Wraz z pracą konkursową należy przesłać skan oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego 

uczestnika konkursu, wzór którego określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Praca powinny być napisana przez uczestnika samodzielnie. 

3. Praca może zostać wykonana przez jednego uczestnika. 

4. Jeden uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę konkursową. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

§ 6 

Zasady oceniania prac oraz przyznawania nagród 

1. Spośród zgłoszonych prac Komisja konkursowa, wyznaczona przez Organizatora, wybierze  

1 pracę otrzymującą miejsce pierwsze, 1 pracę otrzymującą miejsce drugie oraz 1 pracę 

otrzymującą miejsce trzecie. 

2. Nagrody przewidziane przez organizatora: 

a. za zajęcie I miejsca - zestaw do badmintona z siatką 

b. za zajęcie II miejsca - kask rowerowy 

c. za zajęcie III miejsca - plecak miejsko-treningowy 

d. wyróżnienia: piłka do piłki siatkowej, piłka do piłki nożnej, saszetka naramienna do 

biegania, licznik rowerowy, koc piknikowy. 



 
 

 

3 

e. nagrody gwarantowane dla pierwszych 20 uczestników - saszetka biodrowa tzw. 

"nerka". 

3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

5. Wybór prac nagrodzonych oraz wyróżnionych opierał się będzie przede wszystkim na: 

a. zgodności z tematyką, 

b. trafności przedstawienia, 

c. wartości edukacyjnej, 

d. kreatywności. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora. Nagrodzeni 

Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach. 

7. Warunkiem przekazania nagrody będzie podpisanie protokołu odbioru nagrody przez 

rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika. 

8. Organizator nie przewiduje możliwości wypłaty równowartości pieniężnej uzyskanych 

nagród. 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania tylko wybranych nagród, w przypadku 

braku wyłonienia miejsca I, miejsca II, miejsca III lub wyróżnień. 

§ 7 

Prawa autorskie 

1. W Konkursie mogą brać udział jedynie te propozycje prac konkursowych, o których mowa 

w § 1 Regulaminu i będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, które 

nie naruszają praw osób trzecich oraz wolne są od wad prawnych. Rodzic/opiekun 

uczestnika ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie 

rościć prawo do zadania konkursowego. 
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2. Wszyscy Uczestnicy konkursu przenoszą na Organizatora majątkowe prawa autorskie do 

korzystania i rozporządzania z utworów (prac konkursowych) na wszystkich polach 

eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. W szczególności Organizator będzie mógł: utrwalać i zwielokrotniać prace 

konkursowe każdą techniką - w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu 

prawami do prac konkursowych, w tym w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, 

a także rozpowszechniać prace konkursowe w każdy inny sposób w szczególności 

udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi 

autorskimi prawami majątkowymi. 

3. Wszyscy Uczestnicy konkursu zezwalają Organizatorowi na wykonywanie przez 

Organizatora lub osoby trzecie działające na zlecenie lub za zgodą Organizatora autorskich 

praw zależnych do prac konkursowych, w szczególności do korzystania z utworów 

zależnych (opracowań, wskazanych w szczególności w art. 2 ust. 1 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych) i rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji 

określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

4. Wszyscy Uczestnicy konkursu oświadczają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych 

i upoważnienie do wykonywania prawa zależnego obejmuje także ich zgodę na 

dokonywanie wszelkich zmian w utworach (prac konkursowych), przez co rozumie się 

wszelkie zmiany, adaptacje, przeróbki i modernizacje utworu lub utworów, w tym zmian 

wykraczających poza dyspozycję art. 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. W związku z postanowieniami zdania poprzedniego wszyscy Uczestnicy 

konkursu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora oraz osoby trzecie 

działające na zlecenie lub za zgodą Organizatora utworu ze zmianami, dokonanymi przez 

Organizatora oraz osoby trzecie działające na zlecenie lub za zgodą Organizatora 

5. Wszyscy Uczestnicy konkursu upoważniają Organizatora oraz osoby trzecie działające na 

zlecenie lub za zgodą Organizatora do wykonywania wszystkich osobistych praw 

autorskich wszystkich Uczestników. W ramach dokonanego w poprzednim zdaniu 

upoważnienia wszyscy Uczestnicy, wyrażają zgodę na rozpowszechnianie utworów (prac 

konkursowych) anonimowo. 

6. Wszyscy Uczestnicy konkursu upoważniają Organizatora oraz osoby trzecie działające na 

zlecenie lub za zgodą Organizatora do przeprowadzenia nadzoru autorskiego w ich 

imieniu. Upoważnienie do przeprowadzenia nadzoru autorskiego obejmuje przede 

wszystkim zakres, o którym mowa w art. 60 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 
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7. W związku z udzieleniem powyższych zgód i upoważnień oraz przeniesieniem autorskich 

praw majątkowych do zwycięskich prac konkursowych Uczestnikom konkursu, poza 

uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne 

inne dodatkowe roszczenia (w tym o dodatkowe wynagrodzenie) do Organizatora oraz do 

osób trzecich, które te prawa następnie nabyły. 

8. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem 

praw autorskich do pracy konkursowej zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, 

a przysługujących osobom trzecim (w szczególności podwykonawcom 

i współpracownikom Uczestnika) lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym 

zakresie, rodzic/opiekun prawny Uczestnika bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie 

pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub 

prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), 

pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz 

pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej 

związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do 

przywrócenia stanu zgodnego z prawem. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Składając pracę konkursową uczestnicy oraz ich rodzice/opiekunowie prawni  

potwierdzają znajomość niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany warunków lub przedłużenia 

Konkursu, o ile uzna to za konieczne. 

3. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników Konkursu, 

w szczególności kosztów wykonania prac, dojazdów oraz wszelkich kosztów poniesionych 

przez uczestników związanych z uczestnictwem w konkursie. 

4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej 

www.gminaoswiecim.pl w zakładce „Ochrona powietrza". 

5. Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Wydziału Zagospodarowania 

Przestrzennego i Ochrony Środowiska,  telefonicznie pod numerem telefonu 33/844-95-27 

oraz za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: powietrze@gminaoswiecim.pl 

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

 


