
ZARZĄDZENIE NR 2018

STAROSTY ŁOWICKIEGO

z dnia ./£. marca 201 8 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu „Eko -  pisanka ”

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 201 7 r. poz. 1868 z późn. zm.). zarządzani co następuje:

§ 1

Ustalam Regulamin konkursu ..liko -  pisanka" w brzmieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska. 
Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr . . . ty . .72018 
Stamsty Łowickiego 

z dnia . .Ar.. .  marca 2018 r.

Regulamin konkursu , ,Eko-  pisanka”

1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu. Wydział Ochrony 

Środowiska. Rolnictwa i Leśnictwa.

2. Celem konkursu jest rozwój dziecięcej wiedzy z zakresu ochrony środowiska, 

kształtowanie właściwych postaw sprzyjających dbałości o przyrodę oraz pogłębianie 

wyobraźni i zainteresowań artystycznych.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów zamieszkałych na terenie Powiatu Łowickiego 

i uczęszczających do klas I-III szkól podstawowych znajdujących się na jego terenie.

4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie z odpadów ekologicznej pisanki.

5. Praca powinna mieć maksymalne wymiary: długość -  20 cm. szerokość -  20 cm. 

wysokość -  20 cm. Technika wykonania jest dowolna. Zastosowane materiały: 

wyłącznic odpady nic psujące sic, np. butelki, makulatura.

6. Zgłaszana do konkursu pisanka powinna być opisana w następujący sposób: a) imię 

i nazwisko, b) wiek. c) szkoła, klasa, imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego 

(rodzic) -  telefon kontaktowy lub e-mail.

7. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę.

8. Pracę należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30. 

99-400 Łowicz, pokój nr 8. w terminie od 19.03.2018 r. do 30.03.2018 r.

9. Wraz z dostarczoną pracą należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenia 

(załącznik nr 1 i nr 2 do regulaminu).

10. Prace konkursowe dostarczone bez oświadczeń nie będą brały udziału 

w konkursie.

1 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w trakcie 

dostarczania.

12. Komisja konkursowa powołana przez Starostę Łowickiego w składzie 3 -  osobowym, 

najpóźniej do 04.04.2018 r. wybierze 3 najlepsze prace.

13. W przypadku znacznego zainteresowania konkursem. Komisja Konkursowa ma prawo 

do przyznania dodatkowych wyróżnień w liczbie przez siebie określonej.



14. Kryterium oceny będą stanowiły: różnorodność wykorzystanych odpadów, inwencja 

twórcza i walory estetyczne.

15. Ogłoszenie wyników nastąpi 04.04.2018 r. poprzez umieszczenie na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Łowiczu httns://www.powiat.lowicz.pl/ 

listy nagrodzonych uczestników. W informacji tej zamieszczony zostanie również 

termin uroczystego podsumowania konkursu.

16. Laureaci konkursu i wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

1 7. Z zastrzeżeniem pkt. 18 uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych przez organizatora w celu realizacji obowiązków wynikających 

z przeprowadzenia konkursu. Uczestnik, który został laureatem konkursu 

lub wyróżnionym, wyraża zgodę na publikację i podanie do publicznej wiadomości 

imienia i nazw iska oraz nazwy szkoły do której uczęszcza.

18. Jeżeli uczestnik konkursu jest osobą niepełnoletnią, zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych, publikację i podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska 

laureata bądź wyróżnionego oraz nazwy szkoły do której uczęszcza, wyraża jego 

przedstawiciel ustawowy w formie oświadczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 2 do regulaminu.

19. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania 

nagrodzonych i wyróżnionych prac dla swoich celów statutowych, bez jakichkolwiek 

ograniczeń.

20. Zgłoszone do konkursu prace, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione, 

powinny zostać odebrane przez przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu 

w terminie od 09.04.2018 r. do 13.04.2018 r.

21. Po upływie terminu wskazanego w pkt. 20 regulaminu, prace nie odebrane zostaną 

komisyjnie zniszczone.

22. Przedstawiciel ustawowy odbiór pracy potwierdza na druku, którego wzór stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

23. Wzór umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarty jest w załączniku 

nr 3 do niniejszego regulaminu.

24. Wszystkie informacje o konkursie i jego przebiegu umieszczane będą na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Łowiczu httiW/vvww.powiat, lowiez.pl.

25. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 46-837-56-04.

http://www.powiat.lowicz.pl/


/„:il;|ivmk nr I
do Regulaminu konkursu
„Hkn -  pisanka

(imię i nazwisko uczestnika)

(adres zamieszkania)

(telefon kontaktowy, e-mail 
przedstawiciela ustawowego)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam. że zapoznalem/am się z treścią regulaminu konkursu

Eko -  pisanka" i przyjmuję jego warunki bez zastrzeżeń.

(miejscowość, data. podpis przedstawicielu ustawowego uczestnika)



Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu
..Hko -  pisanka

OŚWIADCZENIE
dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz autorskich praw majątkowych

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, 
publikację i podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska laureata i wyróżnionego 
oraz nazwy szkoły do której uczęszcza, a ponadto w razie przyznania nagrody w niniejszym konkursie 
zobowiązuję się do zawarcia w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wygranej, 
umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanej pracy -  zgodnie z wzorem 
jak w załączniku nr 3. której postanowienia akceptuję bez zastrzeżeń.

(miejscowość, dala. podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika)



7.al<|cznik nr 3
Jo Regulaminu konkursu
J k o  pisanka”

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do ekologicznej pisanki

zawarta w dniu............................................... r. w Łowiczu pomiędzy:

Powiatem Łowickim, ul. Stanisławskiego 30. 99-400 Łowicz, NIP:834-18-82-519.

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego, w imieniu którego działają:

1) ................................................................... ,
2) .........................................................
zwanym dalej Uprawnionym

a uczestnikiem konkursu

(imię nazwisko, adres zamieszkania)

reprezentowanym przez przedstawiciela ustawowego:

(imię nazwisko, adres zamieszkania)

zwanym dalej Uczestnikiem Konkursu

o następującej treści:

Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy plastycznej 
nagrodzonej w konkursie „Eko -  pisanka” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 201 7 r. poz. 880 z późn. zm.).

§2*

* I. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
u) praca, o której mowa w § 1 jest jego samodzielnym i oryginalnym utworem;
b) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy plastycznej nie są w żaden 

sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że utwór ten nie narusza praw 
osób trzecich;

c) nic udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z ozdoby;
d) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z ozdoby;
e) prawa i zezwolenia, o których mowa w § 4 poniżej, obejmują całość praw i zezwoleń, 

niezbędnych do eksploatacji ozdoby w zakresie określonym w niniejszej umow ie.

§ 3

1. W przypadku wystąpienia przeciwko Uprawnionemu przez osobę trzecią / roszczeniami 
wynikającymi z naruszenia jej praw. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do ich zaspokojenia 
i zwolnienia Uprawnionego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

2. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających



/  powyższych tytułów przeciwko Uprawnionemu. Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany 
do przystąpienia w procesie do Uprawnionego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia 
/. udziału w spraw ie.

§4

1. Na mocy niniejszej umowy. Uczestnik Konkursu przenosi na Uprawnionego nieodpłatnie autorskie 
prawa majątkowe bez ograniczeń co do czasu i terytorium do ekologicznej pisanki, na wszystkich 
polach eksploatacji, a w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania ozdoby bez ograniczenia co do ilości i wielkości 
nakładu;

h) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których ozdobę utrwalono 
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarza;

c) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony powyżej - publiczne 
wykonanie, wystawienie, fotografowanie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
rcemitowanie. a także publiczne udostępnianie ozdoby w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach 
komputerowych w tym Internecie. TV. publikowanie w wydawnictwach i na stronach 
internetowych Uprawnionego (co dotyczy również wszelkich egzemplarzy, na jakich ozdoba 
w jakikolw iek sposób została utrwalona).

2. Uczestnik Konkursu udziela Uprawnionemu zezwolenia do dokonywania zmian i przeróbek ozdoby, 
w tym również do wykorzystania jej w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami 
lub utworami.

3. Uczestnik Konkursu przenosi na Uprawnionego prawo do udzielania zgody na wykonywanie praw 
zależnych.

4. Upraw niony ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych 
zezwoleń.

§5

Strony niniejszej umowy odpowiadają wobec siebie za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy, chyba że niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Strona nie ponosi 
odpow iedzialności.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§8

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy miejscowo dla Uprawnionego.

§9

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron.

Uprawniony
(Powiat Łowicki)

Uczestnik Konkursu
(przedstawiciel ustawowy)



Ziilijc/nik nr 4
Jo Regulaminu konkursu
..[•ko pisanka"

Potwierdzenie odbioru pracy

Potwierdzam odbiór pracy zgłoszonej do konkursu ..Pko -  pisanka" przez

(imię i nazwisko) ucznia/uczennicy szkoły

klasy

((kila. imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego)




