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REGULAMIN 

OTWARTEGO KONKURSU NA „KRÓTKIE HASŁO O NUMERZE ALARMOWYM 112” 

 

§ 1  

Organizatorem konkursu pt. „Krótkie hasło o numerze alarmowym 112” zwanego 

dalej Konkursem, jest Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., zwany dalej 

Organizatorem.  

§ 2  

Praca laureata Konkursu  będzie stanowiła materiał promocyjny Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., upowszechniający wiedzę o numerze 

alarmowym 112.  

§ 3 Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy mieszkaniec 

województwa lubuskiego. 

2. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie napisać krótkie hasło o numerze alarmowym 

112. Hasło musi zostać napisane w języku polskim z użyciem do 150 znaków włącznie 

ze spacjami. 

3. Tekst nie może zawierać jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem lub dobrymi 

obyczajami.  

4. Autorem hasła zgłoszonego do Konkursu musi być jedna osoba.  

6. Warunkiem zakwalifikowania hasła do Konkursu jest dostarczenie - wraz z nim - 

prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do 

Regulaminu). W przypadku osoby nieletniej, Karta zgłoszeniowa, powinna być 

podpisana przez rodzica/opiekuna dziecka biorącego udział w konkursie.  

7. W przypadku nieczytelnych danych na Karcie zgłoszeniowej, praca zostanie 

automatycznie zdyskwalifikowana przez Komisję. 

 8. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne prace nienaruszające 

praw osób trzecich (w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych osób 

trzecich),  do których uczestnicy konkursu posiadają wyłączne i nieograniczone 

prawa.  

§ 4 Termin i warunki dostarczenia prac  

1. Termin dostarczenia prac upływa 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do 

urzędu).  

2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.  
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3. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Małgorzata Nowak Zastępca Kierownika 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego, tel. 957851351. 

4. Pracę konkursową wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na 

upublicznienie danych należy: 

przesłać na adres e-mail: malgorzata.nowak@lubuskie.uw.gov.pl 

§ 5 Zasady przyznawania nagród  

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 14 maja 2021 r., a wyniki zostaną podane do 

wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora www.lubuskie.uw.gov.pl 

oraz na portalu społecznościowym Facebook.  

2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja 

Konkursowa, zwana dalej Komisją.  

3. Komisję powołuje Organizator. W jej skład wchodzą przedstawiciele Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.  

5. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez 

Komisję. 

6. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac, Komisja wyłoni 10 najlepszych haseł. 

 

7. Autor zwycięskiego hasła otrzyma od Organizatora nagrodę rzeczową.  

8. Autor hasła zostanie powiadomiony o wygranej drogą e-mailową i/lub telefonicznie 

w dniu rozstrzygnięcia Konkursu. W przypadku, gdy uczestnik konkursu nie poda 

danych kontaktowych, Komisja ma prawo – według własnego uznania – albo 

dokonać kolejnego wyboru, albo wezwać laureata do podania danych. 

 

9. Autorzy wybranych haseł otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane na 

wskazany w zgłoszeniu adres pocztowy. 

 

10. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe 

wypłacenie równowartości nagrody.  

§ 6 Przeniesienie praw autorskich 

1. Autor zwycięskiego hasła przenosi na Organizatora nieograniczone prawa 

autorskie do swojego hasła. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za 

korzystanie z pracy zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności 

wynagrodzenia za rozpowszechnianie go na stronie internetowej Organizatora oraz 

za inne przypadki publicznego udostępniania.  

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  

3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
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4. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu 

wyłączne i nieograniczone prawa autorskie.  

5. Nadesłane na konkurs hasła przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora. 

6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację przez Lubuski Urząd 

Wojewódzki haseł swojego autorstwa nadesłanych na Konkurs „Krótkie hasło o 

numerze alarmowym 112”.  

7. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, publiczne 

udostępnianie. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez 

ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.  

Załącznik do Regulaminu: 1. Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia wraz z klauzulą 

informacyjną. 

 

 


