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REGULAMIN KONKURSU  

na plakat i hasło promujące selektywną zbiórkę odpadów 

 

§ 1. Definicje 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Autorze – należy przez to rozumieć ucznia, który jest twórcą Hasła konkursowego 

i Pracy konkursowej; 

2) Formularzu zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć formularz, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu; 

3) Haśle konkursowym – należy przez to rozumieć hasło zgłoszone do Konkursu;  

4) Laureacie konkursu – należy przez to rozumieć Autora, którego Zgłoszenie uzyskało 

I miejsce lub wyróżnienie w ramach kategorii, do której zostało zakwalifikowane; 

5) Pracy konkursowej – należy przez to rozumieć pracę plastyczną zgłoszoną do 

Konkursu; 

6) Zgłaszającym – należy przez to rozumieć Autora, o ile jest osobą pełnoletnią i posiada 

zdolność do czynności prawnych niezbędnych do złożenia Zgłoszenia do Konkursu, 

przeniesienia praw autorskich, o których mowa w § 12, oraz złożenia oświadczeń, 

o których mowa w § 12, i wyrażenia zgód, o których mowa w § 12, a w pozostałych 

przypadkach – przedstawiciela ustawowego Autora; 

7) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszone do Konkursu Hasło konkursowe 

i Pracę konkursową wraz z Formularzem zgłoszeniowym.  

 

§ 2. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu dla uczniów na plakat i hasło promujące selektywną zbiórkę 

odpadów, zwanego dalej „Konkursem”, jest Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 

00-922 Warszawa, www.mos.gov.pl, zwane dalej „Organizatorem”. 

 

§ 3. Cele Konkursu 

1. Celem Konkursu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie systemu 

selektywnej zbiórki odpadów i jego znaczenia dla środowiska naturalnego i gospodarki. 

2. Hasła konkursowe oraz Prace konkursowe Laureatów konkursu będą wykorzystane przez 

Organizatora do promocji systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz zmian w tym 

systemie, a także promocji rozwoju kraju w harmonii z przyrodą i powtórnego 

wykorzystania odpadów. 

 

§ 4. Terminy 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Termin na składanie Zgłoszeń upływa dnia 14 czerwca 2017 r. O zachowaniu terminu 

decyduje data wpływu Zgłoszenia na adres poczty elektronicznej Organizatora, do 

elektronicznej skrzynki podawczej Organizatora lub do siedziby Organizatora, zgodnie 

http://www.mos.gov.pl/
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z § 6. Zgłoszenia złożone po terminie nie biorą udziału w Konkursie i podlegają 

zniszczeniu. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2017 r.  

 

§ 5. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół 

ponadgimnazjalnych.  

2. Zgłoszenia rozpatrywane będą w dwóch oddzielnie ocenianych kategoriach: 

1) w kategorii „dzieci” – Zgłoszenia uczniów szkół podstawowych; 

2) w kategorii „młodzież” – Zgłoszenia uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

3. O kwalifikacji do poszczególnych kategorii decyduje Organizator na podstawie informacji 

zawartych w Formularzu zgłoszeniowym. 

4. Każdy Autor może złożyć tylko jedno Zgłoszenie. 

5. Zgłoszenia muszą być złożone w sposób i w formie określonych w § 6. 

6. Zgłoszenia muszą zawierać zarówno Hasło konkursowe, jak i Pracę konkursową. 

Organizator nie dopuszcza zgłoszeń częściowych. 

7. Hasła konkursowe muszą spełniać wymagania określone w § 7 ust. 2. 

8. Prace konkursowe muszą spełniać wymagania określone w § 8 ust. 3. 

9. Zgłoszenia niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, ust. 5-8 oraz w § 6, nie 

biorą udziału w Konkursie.  

10. Jeżeli zgłoszono więcej niż jedno Zgłoszenie jednego Autora, do konkursu zostanie 

zakwalifikowane zgłoszenie przekazane jako ostatnie. W przypadku, gdy Zgłoszenia 

wpłyną równocześnie, żadne ze Zgłoszeń nie będzie brało udziału w konkursie. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Zgłoszeń, 

obejmujących Hasło konkursowe lub Pracę konkursową, które naruszają: 

1) prawo polskie lub innych krajów UE; 

2) godność człowieka; 

3) zasady dobrych obyczajów; 

4) dobra osobiste osób trzecich. 

12. Weryfikacji Zgłoszeń pod względem spełnienia warunków zawartych w ust. 4-11 

dokonuje pracownik merytoryczny Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa 

Środowiska. 

13. Zgłoszenia nie biorące udziału w konkursie z przyczyn określonych w ust. 9-11 podlegają 

zniszczeniu. 

 

§ 6. Złożenie Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia do Konkursu można złożyć: pocztą elektroniczną, poprzez elektroniczną 

skrzynkę podawczą Organizatora, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście 

w siedzibie Organizatora. 

2. W przypadku składania zgłoszenia do Konkursu pocztą elektroniczną Zgłaszający 

przekazuje: 
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1) fotografię lub skan wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego, 

2) fotografię lub skan Pracy konkursowej 

– na adres poczty elektronicznej konkurs@mos.gov.pl. 

3. W przypadku składania Zgłoszenia poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą 

Organizatora Zgłaszający przekazuje: 

1) wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem 

zaufanym ePUAP Formularz zgłoszeniowy, 

2) fotografię lub skan Pracy konkursowej 

– na adres elektronicznej skrzynki podawczej Organizatora. 

4. W przypadku składania Zgłoszenia osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską 

zgłaszający przekazuje: 

1) wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy, 

2) Pracę konkursową podpisaną z tyłu imieniem i nazwiskiem Autora 

– na adres: Ministerstwo Środowiska, Departament Edukacji i Komunikacji, 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. 

5. Zgłaszający ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem 

Zgłoszeń. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych Prac 

konkursowych, które powstały z przyczyn od niego niezależnych (np. uszkodzenia 

w transporcie). Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i są przesyłane do Organizatora 

na koszt i ryzyko własne Zgłaszającego. 

 

§ 7. Wymagania dotyczące Haseł konkursowych 

1. Hasła konkursowe poprzez swój przekaz powinny komunikować co najmniej jedną 

z poniższych treści: 

1) zachęcenie do segregacji odpadów; 

2) poinformowanie o wprowadzeniu ujednoliconych zasad segregacji odpadów 

w zakresie podziału na cztery frakcje i przypisanych im kolorów; 

3) poinformowanie o znaczeniu selektywnej zbiórki odpadów dla środowiska 

naturalnego i gospodarki. 

2. Hasło konkursowe nie może zawierać więcej niż 10 słów. 

 

§ 8. Wymagania dotyczące Prac konkursowych 

1. Prace konkursowe muszą nawiązywać do zawartego w Zgłoszeniu Hasła konkursowego. 

2. Prace konkursowe poprzez swój przekaz powinny komunikować co najmniej jedną 

z poniższych treści: 

1) zachęcenie do segregacji odpadów; 

2) wyjaśnienie zasad segregacji odpadów zgodne z treścią rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), 

w szczególności poprzez: 

mailto:konkurs@mos.gov.pl
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/19/1
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a) wskazanie podziału odpadów na frakcje lub 

b) wskazanie barw pojemników do zbierania poszczególnych frakcji; 

3) zobrazowanie znaczenia selektywnej zbiórki odpadów dla środowiska i gospodarki. 

3. Prace konkursowe: 

1) muszą mieć format A3 i być wykonane jednostronnie; 

2) muszą być wykonane w orientacji pionowej; 

3) muszą być wykonane na papierze poprzez szkicowanie, rysowanie, malowanie, 

wyklejanie kolorowym papierem lub przy pomocy innych technik polegających 

na nanoszeniu obrazu na papier lub dowolnego łączenia tych technik; 

4) nie mogą zawierać żadnych trójwymiarowych lub odstających elementów; 

5) nie mogą być wykonane z wykorzystaniem technik drukarskich i reprograficznych 

lub przy wykorzystaniu elementów wykonanych techniką drukarską 

lub reprograficzną; 

6) nie mogą być wykonane z wykorzystaniem niepochodzących od Autora elementów, 

w tym techniką kolażu. 

 

§ 9. Kryteria oceny Zgłoszeń 

Hasła konkursowe i Prace konkursowe, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod 

względem formalnym, oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

1) czytelność przekazu, 

2) pomysłowość, 

3) dobór barw i kompozycja Pracy konkursowej. 

 

§ 10. Komisja konkursowa i rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Zgłoszenia, na podstawie kryteriów wskazanych w § 9 Regulaminu, oceniać będzie 

Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją”. 

2. Przewodniczącym Komisji będzie Podsekretarz Stanu właściwy merytorycznie w zakresie 

gospodarki odpadami w Ministerstwie Środowiska lub osoba przez niego wskazana. 

3. Członków Komisji powołuje Przewodniczący Komisji spośród pracowników 

Ministerstwa Środowiska lub innych osób charakteryzujących się wiedzą o komunikacji 

wizualnej, sztukach plastycznych lub pedagogice. 

4. Członkowie Komisji dokonają oceny Zgłoszeń nie znając danych Zgłaszającego 

oraz danych Autora za wyjątkiem kategorii, w której Zgłoszenie jest oceniane. 

5. W każdej z kategorii, o których mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, Komisja wybiera 

Zgłoszenie, któremu przyznaje miejsce I, oraz Zgłoszenie, któremu przyznaje 

wyróżnienie. 

6. Komisja dokonuje wyboru, o którym mowa w ust. 5, większością głosów, przy czym 

w przypadku równej liczby głosów rozstrzygający głos należy do Przewodniczącego 

Komisji. 

7. Z wyboru Komisji sporządza się protokół. 
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8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu za pomocą poczty 

elektronicznej.  

9. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Organizatora. 

10. Organizator ma prawo nie przyznać w danej kategorii I miejsca lub wyróżnienia, jeśli 

żadne ze Zgłoszeń nie będzie spełniało kryteriów oceny, wskazanych w § 7-8 Regulaminu 

lub wymagań Konkursu wskazanych w § 9.  

11. Laureaci konkursu, którzy złożyli Zgłoszenie w sposób określony w § 6 ust. 2 lub 3 

Regulaminu zobowiązani są do dostarczenia oryginału Pracy konkursowej pocztą 

tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście w siedzibie Organizatora, w wyznaczonym 

przez Organizatora terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia skutecznego doręczenia 

powiadomienia o przyznaniu I miejsca albo wyróżnienia. Nieprzekazanie Pracy 

konkursowej w wyznaczonym przez Organizatora terminie skutkuje odebraniem 

przyznanego I miejsca albo wyróżnienia. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu 

Pracy konkursowej do siedziby Organizatora.  

12. W przypadku, gdy po przekazaniu oryginału Pracy konkursowej zgodnie z ust. 11 

Organizator stwierdzi, że: 

1) oryginał Pracy konkursowej nie spełnia wymagań, o których mowa w § 8 ust. 3 

Regulaminu,  

2) na fotografii lub skanie Pracy konkursowej przekazanej drogą elektroniczną 

dokonano modyfikacji w stosunku do oryginału Pracy konkursowej  

– Organizator odbiera Laureatowi konkursu przyznane mu I miejsce albo wyróżnienie. 

13. Laureat konkursu, w wyznaczonym przez Organizatora terminie nie krótszym niż 7 dni 

od dnia skutecznego doręczenia powiadomienia o przyznaniu I miejsca albo wyróżnienia 

albo – w przypadku określonym w ust. 11 – od dnia dostarczenia oryginału Pracy 

konkursowej Organizatorowi, zobowiązany jest do zawarcia z Organizatorem umowy 

przenoszącej na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Hasła konkursowego 

i Pracy konkursowej i obejmującej zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw 

zależnych, zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu. Niezawarcie umowy w wyznaczonym 

przez Organizatora terminie skutkuje odebraniem Laureatowi konkursu przyznanego mu 

I miejsca albo wyróżnienia. 

14. W przypadku odebrania przyznanego I miejsca albo wyróżnienia zgodnie z ust. 11-13 

Komisja konkursowa może dokonać powtórnej oceny Zgłoszeń w celu przyznania 

I miejsca albo wyróżnienia innym Zgłaszającym. 

 

§ 11. Nagrody 

1. Za przyznanie I miejsca w danej kategorii Autor otrzyma nagrodę rzeczową w postaci 

tabletu. 

2. Za przyznanie wyróżnienia w danej kategorii Autor otrzyma nagrodę rzeczową w postaci 

smartwatcha. 
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3. Nagrody zostaną przekazane osobiście, pocztą tradycyjną albo przesyłką kurierską, na 

koszt Organizatora, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w § 12 

ust. 2. 

4. Organizator odpowiada za odprowadzanie wszelkich podatków z tytułu przyznanych 

nagród, wymaganych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

 

§ 12. Prawa autorskie 

1. Zgłaszający oświadcza, że zgłoszony przez niego Autor jest jedynym twórcą Hasła 

konkursowego oraz Pracy konkursowej oraz dysponuje pełnią majątkowych praw 

autorskich do Hasła konkursowego i Pracy konkursowej. 

2. Zgłaszający oświadcza, że w przypadku przyznania jego Zgłoszeniu I miejsca albo 

wyróżnienia w danej kategorii, Autor zawrze z Organizatorem umowę przenoszącą na 

Organizatora autorskie prawa majątkowe do Hasła konkursowego i Pracy konkursowej 

oraz obejmującą zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do Hasła 

konkursowego i Pracy konkursowej, zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

Regulaminu. 

 

§ 13. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Przekazanie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne 

z wyrażeniem przez Zgłaszającego zgody na wykorzystanie danych osobowych Autora 

i Zgłaszającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). W celu wzięcia udziału w Konkursie Zgłaszający 

poda Organizatorowi imię i nazwisko oraz datę urodzenia Autora i imię i nazwisko 

Zgłaszającego oraz dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji, numeru 

telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.  

2. Dane osobowe Zgłaszających i Autorów przetwarzane będą przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników w związku z wykonywaniem 

postanowień Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji ze Zgłaszającymi, 

wyłonienia Laureatów konkursu oraz wydania nagród, zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych. Zgłaszającym i Autorom przysługuje prawo wglądu i poprawiania 

danych osobowych.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany 

Zgłaszający odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie 

i podlega zniszczeniu.  

4. Dane osobowe, z wyjątkiem imion i nazwisk Laureatów konkursu, po ich wykorzystaniu 

w celu przeprowadzenia Konkursu, zostaną niezwłocznie usunięte.  

5. Administratorem danych jest Minister Środowiska.  

 

§ 14. Postanowienia końcowe 

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, 

grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.). 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. W przypadku zmiany danych kontaktowych Zgłaszający jest zobowiązany niezwłocznie 

powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora 

za skutki niedoręczenia Zgłaszającemu korespondencji związanej z realizacją 

Regulaminu.  

5. Korespondencję wysłaną pocztą elektroniczną uważa się za doręczoną w momencie jej 

wysłania pod adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.  

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

powszechnie obowiązujące.  

7. Konkurs jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodów 

modyfikacji postanowień Regulaminu. 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/471/1
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Załącznik nr 1 

do regulaminu konkursu na plakat i hasło  

promujące selektywną zbiórkę odpadów 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

NR ZGŁOSZENIA 

 

  

(wypełnia Organizator)   

AUTOR  

 

Imię i nazwisko  

   

Data urodzenia   Poziom edukacji (rodzaj szkoły) 

ZGŁASZAJĄCY 

 

Imię i nazwisko Autora lub przedstawiciela ustawowego Autora 

 

Adres do korespondencji 

 

Nr telefonu 

 

Adres poczty elektronicznej 

HASŁO KONKURSOWE 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 

 zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki; 

 jestem Autorem/przedstawicielem ustawowym Autora* Hasła konkursowego i Pracy 

konkursowej zgłaszanych do Konkursu; 

 jestem/wskazany przeze mnie Autor jest* jedynym twórcą Hasła konkursowego 

i Pracy konkursowej; 

 przysługują mi/Autorowi* autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa 

majątkowe do Hasła konkursowego i Pracy konkursowej, którymi to prawami mogę 

swobodnie rozporządzać;  

 przysługujące mi/Autorowi* autorskie prawa nie naruszają praw osób trzecich, 

w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich; 

 w przypadku, gdy Zgłoszeniu zostanie przyznane I miejsce albo wyróżnienie, Autor 

zawrze z Organizatorem umowę przenoszącą na Organizatora autorskie prawa 

majątkowe do Hasła konkursowego i Pracy konkursowej oraz obejmującą zgodę na 
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wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do Hasła konkursowego i Pracy 

konkursowej, zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu; 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych 

Autora przez Organizatora Konkursu w celach związanych z realizacją Konkursu 

zgodnie z § 13 Regulaminu Konkursu; 

 dane osobowe podaję dobrowolnie i przyjmuję do wiadomości, że mam prawo 

dostępu do ich treści oraz prawo do ich poprawiania (zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). 

 

   

Miejscowość, data  Podpis 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Autora i Zgłaszającego jest Minister Środowiska z siedzibą 

w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922. 

2. Dane osobowe Autora i Zgłaszającego przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu oraz 

w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu. 

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych Autora i Zgłaszającego oraz ich poprawiania. 

4. Po ustaniu celu przetwarzania dane, z wyjątkiem imion i nazwisk Laureatów konkursu, zostaną 

usunięte. 
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Załącznik nr 2 

do regulaminu konkursu na plakat i hasło  

promujące selektywną zbiórkę odpadów 

 

UMOWA nr ……… (zwana dalej „Umową”) 

 

zawarta w dniu ………………… r. w Warszawie. pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa – Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 

52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym przez  ...............................................................  

 ..................................................................................................................................................... , 

zwanym dalej „Organizatorem”, 

a 

 ..................................................................................................................................................... , 

w imieniu i na rzecz którego działa ..............................................................................................  

zwanym dalej „Laureatem”, 

 

zwanymi dalej każdy z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”, 

o następującej treści: 

§ 1. Przedmiot umowy 

Przedmiotem Umowy jest przeniesienie na Organizatora przez Laureata autorskich praw 

majątkowych do Hasła konkursowego przedstawionego w Załączniku nr 1 do  Umowy oraz 

Pracy konkursowej przedstawionej w Załączniku nr 2 do Umowy, zwanych dalej łącznie 

„Utworami”, nagrodzonych w konkursie na plakat i hasło promujące selektywną zbiórkę 

odpadów zorganizowanym przez Ministerstwo Środowiska, zwanym dalej „Konkursem”. 

 

§ 2. Oświadczenia 

1. Laureat oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa 

autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2001 r. poz. 666, z późn. zm.) do Utworów. 

2. Laureat oświadcza, że: 

1) może rozporządzać prawami autorskimi do Utworów w zakresie niezbędnym do 

zawarcia i wykonywania Umowy; 

2) przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do Utworów nie zostały zajęte 

w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym; 

3) Utwory nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich; 

4) Utwory nie są opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu. 

3. Strony oświadczają, że Utwory zostały przekazane Organizatorowi w dniu ……………. 

4. Wraz z prawami autorskimi Laureat przenosi na Organizatora prawo własności oryginału 

Pracy konkursowej. 
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5. Laureat oświadcza, że przeniesienie praw autorskich do Utworu oraz udzielenie 

zezwolenia i przeniesienie praw, o których mowa w § 3, następuje nieodpłatnie. 

 

§ 3. Przeniesienie praw autorskich 

1. Z dniem zawarcia Umowy Laureat przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.) do Utworów na następujących polach 

eksploatacji: 

1) utrwalanie na nośniku, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, 

magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego DVD, VCD, CD-ROM, lub w formie druku; 

2) zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną 

oraz techniką cyfrową, techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach 

audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, w tym DVD, VCD, CD-ROM, 

techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych 

do tej formy zapisu;  

3) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, włącznie z miejscami dostępnymi 

za opłatą wstępu oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym;  

4) obrót, w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;  

5) użyczenie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których pracę utrwalono 

w tym elektroniczne użyczanie egzemplarzy oraz ich kopii; 

6) nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej, jakąkolwiek techniką 

– niezależnie od systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie 

kablowe i za pośrednictwem satelity;  

7) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej 

ilości nadań i wielkości nakładów i ich wykorzystanie na stronach internetowych, 

w utworach multimedialnych, w serwisach interaktywnych, udostępnianych 

za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci 

telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych. 

2. Laureat zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do Utworów oraz 

przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do 

Utworów na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1. 

3. Laureat upoważnia Organizatora do udostępniania Utworów anonimowo. 

4. Laureat ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za złożenie nieprawdziwego 

oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2. 

5. W razie skierowania przeciwko Organizatorowi lub osobom, którym Organizator udzielił 

prawa korzystania z Utworów, roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia – 

w wyniku korzystania przez Organizatora lub, osoby, którym Organizator udzielił prawa 

korzystania z Utworów, z Utworów w zakresie określonym Umową – przysługujących im 
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praw, w szczególności praw autorskich, Organizator zawiadomi o tym fakcie 

niezwłocznie Laureata, który zobowiązuje się do przejęcia powyższych roszczeń. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, udzielenie zezwolenia, o którym mowa w 

ust. 2, oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, nie jest limitowane co do czasu oraz 

terytorium i obejmuje rozporządzanie i korzystanie z Utworów i ich opracowań zarówno 

w całości, jak i w częściach, samodzielnie, jak i w ramach innych materiałów. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach 

o dostępie do informacji publicznej. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawa. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy powinny być sporządzone na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

4. Do rozstrzygania sporów, mogących wyniknąć z wykonania Umowy, Strony ustalają sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 LAUREAT ORGANIZATOR 

 


