
Konkurs 
Z okazji pięciolecia współpracy samorządowej w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na przygotowanie projektu 
graficznego logo dla kampanii informacyjnej na temat utworzenia związku metropolitalnego w 
województwie pomorskim. Celem projektu jest graficzne przedstawienie hasła „Zalegalizujmy 
nasz związek!”. 
 
Komisja oceniać będzie autorską wizję projektu. 
 
Autor najciekawszego projektu graficznego logo dla kampanii informacyjnej „Zalegalizujmy 
nasz związek!” otrzyma nagrodę – podwójny karnet na Open’er Festival 2017, uprawniający 2 
osoby do uczestnictwa w Open’er Festival 2017. 
 
Na zgłoszenia czekamy od 15 do 30 września 2016 r. pod 
adresem: konkurs@metropoliagdansk.pl 
 
Regulamin konkursu „Zalegalizujmy nasz związek!” 
 
§ 1. 
Postanowienia ogólne 
 
1.  Niniejszy regulamin konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki oraz zasady 

przeprowadzenia konkursu „Zalegalizujmy nasz związek!” (zwanego dalej „Konkursem”). 
2.  Organizatorem Konkursu jest stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-

Sopot z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, NIP 583-315-17-48, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000398498 (zwane dalej 
Organizatorem). 

3.  Za obsługę techniczną Konkursu w zakresie przyjmowania zgłoszeń, weryfikacji 
przesłanych projektów graficznych, ich ewidencjonowania w oparciu o przepisy zawarte w 
Regulaminie odpowiada firma PUBLICON Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu  
51-211, ul. Przedwiośnie 18, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 895-198-58-38, numer 
statystyczny Regon: 021423945, KRS: 0000373621 (zwana dalej „Operatorem Technicznym”) 
działająca na zlecenie Organizatora. 

4.  Administratorem danych osobowych jest Operator Techniczny. 
5.  Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w 

rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. 2015 
poz. 612 z późn. zm.). 

6.  Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora 
www.metropoliagdansk.pl oraz w siedzibie Organizatora i Operatora Technicznego. 

7.  Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 121 z późn. zm.). 

8.  Konkurs jest organizowany na zasadach określonych Regulaminem i zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§ 2. 
Czas trwania Konkursu 
 
1.  Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zorganizowany jest w 

ramach odbywającego się w 2016 roku jubileuszu stowarzyszenia Obszar Metropolitalny 
Gdańsk-Gdynia-Sopot. 

2.  Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 września 2016 roku o godzinie 20:00, a kończy się dnia 30 
września 2016 roku o godzinie 23:59. O zachowaniu terminu nadesłania zgłoszenia 



decyduje data i godzina odnotowana przez serwer, na który wpływać będą zgłoszenia w 
Konkursie. 

3.  Zgłoszenia złożone po zakończeniu trwania Konkursu nie będą uwzględniane przy 
wyłanianiu zwycięzcy Konkursu. 

4.  Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 7 października 2016 r. do godziny 18.00. 
5.  Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na  profilu facebookowym i stronie internetowej 

Organizatora: 
https://www.facebook.com/MetropoliaGGS/,  
http://www.metropoliagdansk.pl/. 

6.  Wyniki Konkursu dostępne będą także do wglądu w siedzibie Organizatora. 
 
§ 3. 
Uczestnicy Konkursu 
 
1.  W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”), które mają 

ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające 
pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem 
uzyskania pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, której wzór stanowi załącznik nr 3 
do niniejszego Regulaminu. 

2.  W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które: 
1)  zaakceptowały postanowienia Regulaminu, 
2)  zrealizowały zadanie konkursowe. 
3.  W Konkursie nie mogą brać udziału podmioty gospodarcze, członkowie władz 

Organizatora oraz Operatora Technicznego, przedstawiciele Organizatora i Operatora 
Technicznego oraz inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i 
prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami 
w sposób stały na podstawie umów cywilnych, pracownicy Organizatora i Operatora 
Technicznego oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia w pierwszym stopniu pokrewieństwa. 

4.  Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. 
Uczestnik jest związany warunkami niniejszego Regulaminu 

5.  Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
 
§ 4. 
Zasady Konkursu 
 
1.  Celem wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w trakcie trwania Konkursu 

spełnić łącznie następujące warunki: 
1)  przygotować projekt graficzny logo dla kampanii informacyjnej pod hasłem „Zalegalizujmy 

nasz związek!”. Celem Konkursu jest wykonanie projektu graficznego logo 
przedstawiającego autorski punkt widzenia wykonującego w zakresie ilustracji hasła 
„Zalegalizujmy nasz związek!”, odnoszącego się do kampanii na rzecz utworzenia związku 
metropolitalnego w województwie pomorskim na bazie dotychczasowej współpracy 
samorządów w ramach stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Logo 
musi mieć białe lub transparentne tło oraz być wykonane przy zachowaniu następującej 
kolorystyki: RGB 253/185/19, RGB 245/132/38, RGB 137/212/227, RGB 0/159/194, RGB 
95/96/98; 

2) przesłać projekt graficzny, wykonany zgodnie z zasadami Konkursu, na adres: 
konkurs@metropoliagdansk.pl do 30 września 2016 r., godzina 23:59. 

2.  Zgłoszenia niekompletne oraz nie spełniające warunków Regulaminu, nie będą brane pod 
uwagę. 

https://www.facebook.com/MetropoliaGGS/
mailto:konkurs@metropoliagdansk.pl


3.  Jeden Uczestnik może nadesłać w Konkursie maksymalnie 3 projekty graficzne. W 
przypadku przesłania większej ilości niż 3 projekty graficzne, tylko 3 pierwsze projekty 
będą brane pod uwagę (kolejność ustalona zostanie w oparciu o datę wpływu, bądź 
kolejność załączników). 

4.  Nadesłane w Konkursie projekty graficzne należy wykonać i przesłać w: 
1)  rozdzielczości 300 dpi,  
2)  kwadracie 1000 px na 1000 px,  
3)  formacie PDF lub PNG. 
5.  Zgłoszenie (nadesłanie projektu graficznego) jest równoznaczne z przystąpieniem przez 

Uczestnika do Konkursu oraz akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika 
6.  Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie w serwisie 

Facebook podpisu internetowego (tzw. „nicka”). 
7.  Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin w całości i zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie 
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

8.  Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa 
do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 

9.  Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie do Konkursu projektów 

graficznych, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek 
awarii łączy internetowych, czy awarii  systemu. 

11.  Uczestnik wysyła mailem wszelkie treści i materiały wyłącznie na własną 
odpowiedzialność. Ponosi on wyłączną odpowiedzialność za ich treść oraz oświadcza, że 
posiada wszelkie prawa do ich wykorzystywania i udostępniania, w tym autorskie prawa 
majątkowe w zakresie, w jakim materiały te odpowiadają cechom utworów w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2016 poz. 666 z późn. zm.). 

12. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały 
zamieszczane przez Uczestników na stronie Konkursu. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji od strony formalnej nadesłanych materiałów, 
to znaczy ich zgodności z tematem Konkursu. 

14. Uczestnik Konkursu winien być jedynym autorem załączonego projektu.  
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu przesłanego projektu i 

niezamieszczenia go lub usunięcia ze strony internetowej. W szczególności przyczyną 
wykluczenia projektu z Konkursu może być: 

a) zawarcie w projekcie wizerunku, który może stanowić reklamę podmiotów trzecich,   
b) zawarcie w projekcie wizerunku, który może naruszać ogólne przyjęte normy moralności, 

obrażać uczucia religijne,  stanowić wyraz dyskryminacji, zawierać treści wulgarne, 
obraźliwe itp.   

 
§5 
Zwycięzcy i nagrody 
 
1.  Oceny nadesłanych w Konkursie projektów graficznych dokona powołana w tym celu 

Komisja. 
2.  Zwycięzcą nagrody głównej zostanie autor projektu graficznego, który zgromadzi najwięcej 

głosów w wewnętrznym głosowaniu Komisji powołanej przez Organizatora. 
3.  Organizator ufunduje 1 (jedną) nagrodę główną. 
4.  Wybrany zostanie jeden zwycięzca nagrody głównej. 
5.  Projekt graficzny zwycięzcy stanie się oficjalnym logo kampanii informacyjnej pod hasłem 

„Zalegalizujmy nasz związek!”. 
6.  Sposób powołania Komisji określa Organizator. 



7.  Decyzje Komisji są ostateczne. 
8.  O terminie i sposobie odbioru nagrody zwycięzca zostanie poinformowany przez 

wiadomość prywatną na wskazany adres mailowy w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia 
wyników konkursu przez Komisję. 

9.  Zwycięzca zostanie poproszony o przekazanie drogą mailową następujących danych: imię i 
nazwisko, numer telefonu, adres  oraz skan podpisanej umowy o przekazaniu praw 
autorskich zgodnej ze wzorem przygotowanym przez Organizatora. Zwycięzca zostanie 
dodatkowo poproszony o podanie numeru pesel oraz numeru NIP. 

10.  Nagroda nie podlega wymianie na żaden inny ekwiwalent i nie może być przekazana innej 
osobie. 

11.  Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w postaci podwójnego karnetu na Open’er Festival 
2017. Do nagrody głównej przyznana zostanie dodatkowo nagroda pieniężna w kwocie 104 
zł 22 gr, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na poczet 10%-owego, 
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od łącznej wartości 
nagrody głównej i dodatkowej nagrody pieniężnej. Od łącznej wartości nagrody głównej i 
dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa wyżej Organizator, jako płatnik, potrąci 
10%-owy, zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (podatek od wygranej w 
Konkursie), a pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego Urzędu 
Skarbowego. Zwycięzca Konkursu zgadza się, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej 
nie podlegała wypłacie na jego rzecz i przeznaczona była na zapłatę podatku należnego z 
tytułu wygranej nagrody otrzymanej w Konkursie. 

12.  Organizator przekaże nagrodę zwycięzcy Konkursu w siedzibie Organizatora lub w inny 
ustalony  sposób, w ciągu 30 dni roboczych, od daty przekazania Organizatorowi przez 
zwycięzcę następujących danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, podpisanej w 2 
egzemplarzy umowy o przekazaniu praw autorskich, zgodnej ze wzorem przygotowanym 
przez Organizatora, pesel oraz numer NIP. 

13.  Jeżeli zwycięzca Konkursu nie poda w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu przez 
Organizatora następujących danych opisanych w pkt 12 oraz opisanej w pkt 12 umowy, 
Organizator ma prawo do wyłonienia innego zwycięzcy na zasadach ustalonych w 
niniejszym Regulaminie. 

14.  Niewysłanie wskazanych w pkt 12 danych oraz opisanej w pkt 12 umowy jest równoznaczne 
z rezygnacją z nagrody przez Uczestnika. Komisja rozstrzygnie, który z Uczestników 
Konkursu otrzyma nagrodę. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z 
przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, a w szczególności w przypadku nieodebrania 
przesyłki, niepodania, bądź podania błędnych danych, zmiany danych zwycięzcy, o których 
Organizator nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada. 

16.  Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe. 
17.  Przy wydaniu nagrody głównej zwycięzca zobowiązany będzie do podpisania protokołu 

odbioru nagrody, który stanowi Załącznik nr 2, do niniejszego Regulaminu. 
18.  Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzcy w momencie 

wydania nagrody, w celu identyfikacji zwycięzcy. Przed wydaniem nagrody zwycięzca może 
zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości. 

 
§6. 
Ochrona danych osobowych 
 
1.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Operator Techniczny 

Konkursu, który będzie je przetwarzać w celach związanych z Konkursem. 
2.  W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane 

osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu i nr NIP lub nr PESEL, adres. 



3.  Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na 
przetwarzanie przez Operatora Technicznego danych osobowych na potrzeby 
przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją 
Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania 
ich usunięcia. Wniosek o usunięcie/zmianę danych może zostać złożony w dowolnej 
formie na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe zawarte w zgłoszeniu podawane są 
przez Uczestników dobrowolnie. 

4.  Uczestnik, któremu przysługuje nagroda, wyraża zgodę na opublikowanie danych: imię i 
nazwisko na  stronach internetowych Organizatora. 

5. Zbiór danych osobowych pozyskanych w ramach konkursu po rozstrzygnięciu konkursu 
zostanie usunięty.  

 
§7 
Postanowienia dodatkowe 
 
1.  Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w 

Konkursie. 
2.  Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do nadesłanych projektów graficznych w 

całości obciąża Uczestnika Konkursu. 
3. Organizator działając na podstawie art. 921 § 1 kodeksu cywilnego, z chwilą wydania 

nagrody, nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych plików 
graficznych, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn.zm.), co w szczególności 
obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie 
dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera 

2) w zakresie obrotu oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na 
których utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo 
egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w 
pkt 1) lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne 
udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych 
naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, 
w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych, gadżetach reklamowych oraz we 
wszelkich innych formach promocji lub reklamy,  

4) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie 
reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora;  

5) modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości 
lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji 
poszczególnych elementów utworów lub całości. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych plików 
graficznych, odpowiedniego opracowania plików graficznych, wykonywania zależnych 
praw autorskich, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu 
nagrodzonych plików graficznych oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z 
plików graficznych. Uczestnik zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania w 
stosunku do Organizatora lub jego następców prawnych przysługujących Uczestnikowi do 
plików graficznych autorskich praw osobistych. 



3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem umowę o przeniesienie 
praw autorskich do plików graficznych, uwzględniającą założenia wskazane w ust. 3 i ust. 
4, na każde żądanie Organizatora.   

4. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych 
w związku z faktem, że w dacie wydania nagrody Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe 
do nagrodzonego pliku graficznego przenoszone na Organizatora na podstawie 
powyższych postanowień, Uczestnikowi nie przysługiwały. 

 
§ 8 
Postępowanie reklamacyjne 
 
1.  Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania 

Konkursu lub po jego zakończeniu. 
2.  Reklamacje związane z Konkursem można składać w dowolnej formie, np. drogą listową 

lub elektroniczną na następujący adres: ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk oraz adres 
email: konkurs@metropoliagdansk.pl. Dla reklamacji przesłanej listem poleconym 
decydująca jest data stempla pocztowego. 

3.  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej 
reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

4.  O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na 
adres podany w reklamacji), w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez 
Organizatora. 

5.  Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję. Decyzje Komisji są ostateczne. 
6.  W przypadku wnoszenia reklamacji Uczestnik Konkursu ma możliwość zwrócenia się o 

pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 
7.  W przypadku sporu w zakresie przebiegu i realizacji Konkursu, Uczestnikowi Konkursu 

przysługuje prawo do rozstrzygnięcia sporu na drodze postępowania sądowego.  
 
§ 9 
Odpowiedzialność 
 
1.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem 
Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy: 

1)  nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; 
2)  działają sprzecznie z niniejszym Regulaminem. 
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie 

Organizator  może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wysłanie prywatnej 
wiadomości  e-mail. 

3. O wykluczeniu z udziału w Konkursie Uczestnik zostanie poinformowany w wiadomości 
prywatnej, nie później niż w terminie 7 dni od stwierdzenia przez Organizatora naruszenia 
warunków niniejszego Regulaminu. 

4.  Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji 
dotyczących jego udziału w Konkursie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników 
postanowień niniejszego Regulaminu. 

6. Zamieszczenie plików graficznych na stronie internetowej następuje na wyłączną 
odpowiedzialność Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie 
jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych 
lub za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z 
zamieszczeniem lub wykorzystaniem plików graficznych. 



7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez pocztę oraz firmy 
świadczące usługi kurierskie, a także za podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne w 
tym zapewniające dostęp do sieci Internet. 

8. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie 
wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych, ani nie gwarantuje, że strony 
sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze 
odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po 
transmisji. 

9.  W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, 
zobowiązany będzie do pokrycia wszelkiej szkody związanej z tym naruszeniem, a w 
przypadku gdy okaże się, że na skutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, została 
mu przyznana nagroda, której nie otrzymałby, gdyby nie dopuścił się naruszenia, 
Uczestnik ten zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej nagrody. 

 
§10. 
Postanowienia końcowe 
 
1.  Organizator może zawiesić, zakończyć lub zmienić zasady Konkursu w każdym czasie, za 

uprzednim podaniem tego faktu do wiadomości publicznej na stronie internetowej, pod 
warunkiem, że zmiana zasad Konkursu nie wpłynie na pogorszenie warunków Konkursu 
dla Uczestników. 

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konkursu bez wyłonienia Zwycięzcy bez 
podania przyczyn. 

3.  Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 
reklamowych Organizatora mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi 
są postanowienia niniejszego Regulaminu. 

4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 
powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, 
poz. 904 z późn. zm.). 

5.  Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 15.09.2016 roku. 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 do Regulaminu „Zalegalizujmy nasz związek!” 
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA I ODBIORU NAGRODY GŁÓWNEJ W KONKURSIE  
  
o nazwie „Zalegalizujmy nasz związek!” 
którego organizatorem jest Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 
  
Ja___________________________________________________________________ 
imię i nazwisko 
zamieszkały/ła_________________________________________________________ 
legitymujący/-ca się dowodem osobistym (seria i numer): 
_____________________________________________________________________ 
PESEL____________________________________________________________ 
 
  
oświadczam, że dnia____________________ przyznana została mi nagroda w Konkursie. 
  
Niniejszym potwierdzam odbiór nagrody w postaci podwójnego karnetu na Open’er Festival 
2017 oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości _____________złotych brutto.  
Jednocześnie oświadczam, że pozostawiam nagrodę pieniężną w wysokości __________ złotych 
brutto Organizatorowi Konkursu, …………………. w celu przekazania jej na poczet 
zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody do właściwego Urzędu Skarbowego. 
  
Data i czytelny podpis odbierającego nagrodę w Konkursie. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do Regulaminu „Zalegalizujmy nasz związek!” 
 
WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ NIEPOSIADAJĄCĄ 
PEŁNEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH 
 
Ja niżej podpisany ______________________________________________ (imię i nazwisko 
opiekuna prawnego), 
zamieszkały/-a w__________________________________________(adres zamieszkania: ulica, 
nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość), wyrażam zgodę na uczestnictwo 
___________________________________________(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) w 
Konkursie o nazwie „Zalegalizujmy nasz związek!”, którego organizatorem jest Obszar 
Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 
. 
  
Dane Uczestnika Konkursu: 
Imię_____________________ Nazwisko:________________ 
e-mail:__________________ 
Nr telefonu kontaktowego:__________________ 
adres do doręczenia nagrody (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość): 
_________________________________________________________________________ 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu oraz akceptuję jego treść. 
Wyrażam zgodę na udział _____________ w Konkursie na warunkach określonych w ww. 
Regulaminie. 
  
  
………………………….…………………………………….. 
Data i własnoręczny, czytelny podpis opiekuna prawnego 
  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych własnych oraz Uczestnika Konkursu 
przez Organizatorów Konkursu. 
  
Jednocześnie oświadczam, iż wiem o przysługującym mi prawie dostępu do treści podanych 
danych, ich poprawiania oraz odwołania zgody w każdym czasie,  zgodnie z Ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią, a moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
jest dobrowolna, ale niezbędna do udziału w Konkursie. 
 
………………………….…………………………………….. 
Data i własnoręczny, czytelny podpis opiekuna prawnego 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 do Regulaminu „Zalegalizujmy nasz związek!” 
OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWE 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla 
Konkursu o nazwie „Zalegalizujmy nasz związek!”, którego organizatorem jest Obszar 
Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W przypadku otrzymania 
nagrody w Konkursie  wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: 
imię i nazwisko na stronach internetowych Organizatora. 
 
Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: 
a. Administratorem danych osobowych jest: _____________--. 
b. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów Konkursu, a podanie ich jest 
dobrowolne. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie 
dostępu do treści moich danych i ich poprawienia. 
  
………………………………………………………… 
data miejscowość podpis Uczestnika Konkursu   
 


