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REGULAMIN KONKURSU  

NA GRAFICZNE LUB PLASTYCZNE PRZEDSTAWIENIE HASŁA 

,,ENERGETYKA PROSUMENCKA” 

 

I. Cel Konkursu: 
 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego lub plastycznego 

hasła ,,ENERGETYKA PROSUMENCKA”, zwanego dalej ,,pracą konkursową” 

oraz promowanie założeń energetyki prosumenckiej wśród mieszkańców obszaru 

działania Związku Stowarzyszeń LGD9 i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

,,Wielkie Jeziora Mazurskie”. 
 

II. Organizator konkursu: 
 

Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich 

Jezior Mazurskich (LGD9). 
 

III. Uczestnicy konkursu:  

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży  do 25 roku życia z obszaru  działania 

Związku Stowarzyszeń LGD9 i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie 

Jeziora Mazurskie” tj. z gmin wiejskich: Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, 

Pozezdrze, Srokowo, Wydminy oraz gmin miejsko – wiejskich: Ryn i Węgorzewo.  
 

W konkursie nie może brać udziału Zarząd oraz pracownicy biura Związku 

Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior 

Mazurskich (LGD9), członkowie  ich rodzin, a także osoby wchodzące w skład Jury 

Konkursu oraz członkowie ich rodzin. 
 

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą 

przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych, wyrażoną w formie pisemnej.  
 

IV. Zasady konkursu:  

1. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 26 października 2022r. 

Prace zgłoszone po 26 października 2022r. nie biorą udziału w Konkursie. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 2 dni od daty zakończenia konkursu.  

3. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu 

konkursu. 

4. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz sporne, dotycząc organizacji, 

rozstrzyga organizator konkursu.  

5. Konkurs ma charakter jednoetapowy i otwarty.  

6. Prace konkursowe powinny być przygotowane w formie projektu graficznego  

w technice dowolnej - przesłane w formacie JPG lub PDF lub w formie projektu 

plastycznego. 
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7. Uczestnik konkursu ma prawo zgłosić jedną pracę konkursową. 

8. Zgłaszając pracę konkursową Uczestnik deklaruje, że została ona przez niego 

wykonana samodzielnie i posiada do niej pełne prawa autorskie oraz nie narusza 

ona autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich. W przypadku 

niepełnoletnich Uczestników konkursu deklarację składają jego przedstawiciele 

ustawowi lub opiekunowie prawni.  

9. Praca konkursowa powinna przedstawiać graficzne lub plastyczne hasło 

,,ENERGETYKA PROSUMENCKA” być niepowtarzalna i oryginalna oraz 

czytelna dla odbiorcy.  

10. Praca konkursowa, której sposób zapisu uniemożliwia jej odtworzenie nie bierze 

udziału w konkursie.  

11. Praca konkursowa zostanie umieszczona na tablicy promującej hasło, która 

zostanie umieszczona na terenie powstałego ogrodu OZE. 

12. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem 

pracy konkursowej ponosi uczestnik konkursu.  
 

V. Miejsce, termin i sposób składania pracy konkursowej: 

1. Informacje dotyczące konkursu będą umieszczone na stronie Związku 

Stowarzyszeń LGD9: www.mazurylgd9.pl oraz na stronach członkowskich gmin.  

2. Do pracy konkursowej należy dołączyć dane osobowe autora (imię, nazwisko,  

nr tel. lub adres e-mail).  

3. Prace konkursowe należy składać w biurze Związku Stowarzyszeń LGD9  

w Ogonkach: ul. Letniskowa 13; 11-600 Węgorzewo, w godzinach 07:30 – 15:30, 

przesyłać pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) lub elektroniczną 

na adres biuro@mazurylgd9.pl, w terminie do 26 października 2022r.   

z dopiskiem „KONKURS ENERGETYKA PROSUMENCKA”.  

4. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie 

konkursu lub dostarczone po terminie, o którym mowa w pkt V, ust.3 nie będą 

podlegały ocenie Komisji.  
 

VI. Zasady wyboru projektu: 

1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu zadecyduje komisja, którą powołuje 

Organizator konkursu. 

2. Komisja będzie nadzorować prawidłowy przebieg konkursu.  

3. Komisji przysługuje prawo do wyłonienia zwycięzcy. 

4. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne, zapadają większością głosów.  

5. Komisja dokonując wyboru najlepszej pracy będzie brała pod uwagę technikę  

i poziom wykonania, ale przede wszystkim pomysł.  
 

VII. Zasady przyznawania nagród: 

1. Powołana komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe dla III pierwszych 

miejsc (I: nagroda w wysokości: 1 000,00 zł, II: 500,00 zł. oraz III: 300,00 zł.) 

oraz nagrody pocieszenia.   

http://www.mazurylgd9.pl/
mailto:biuro@mazurylgd9.pl
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2. Uczestnicy konkursu, których prace zostaną uznane za najlepsze zostaną 

powiadomieni przez Organizatora, telefonicznie lub za pomocą poczty 

elektronicznej, o terminie i miejscu wręczenia nagród.  

3. Wyniki konkursu zostaną również upublicznione na stronie internetowej Związku 

Stowarzyszeń LGD9: www.mazurylgd9.pl.  
 

VIII. Administrowanie danymi osobowymi: 
 

1. Administratorem danych osobowych w zakresie ich imienia i nazwiska oraz adresu 

e-mail i/lub numeru telefonu, pozyskanych w związku z organizacją Konkursu jest 

Organizator.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym 

udziału w Konkursie.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w taki sposób i w takim zakresie, w jakim jest to 

niezbędne do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu,  

z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych – Dz. Urz. UE z dn. 4 maja 2016 r.), dalej jako RODO.  

4. Stosownie do art. 13 RODO, Organizator w treści załącznika nr 1 do Regulaminu 

Konkursu na graficzne lub plastyczne opracowanie hasła: ,,ENEGETYKA 

PROSUMENCKA” spełnia wobec uczestników obowiązek informacyjny dotyczący 

przetwarzania ich danych osobowych. 
 

IX. Postanowienia końcowe:  
 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją przez uczestnika postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przekazaniem majątkowych 

praw autorskich  i praw zależnych w tym w szczególności na: 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, 

b. publiczne prezentowanie, 

c. umieszczanie w sieci, 

d. Wprowadzenie do komputerów zamawiającego, 

e. nieodpłatne wprowadzanie do obrotu projektu graficznego, 

f. druku i produkcji materiałów informacyjnych i promocyjnych  

z wykorzystaniem projektu graficznego, 

g. tworzenie na jego podstawie nowych opracowań, 

h. zwielokrotnianie określoną techniką, w tym na nośnikach elektronicznych  

i udostępnianie osobom trzecim.  

3. Przeniesienia autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje także zezwolenie 

na wykonywanie autorskich praw zależnych.  

http://www.mazurylgd9.pl/
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4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia, nazwiska  

i informacji o zwycięzcy konkursu i osób wyróżnionych oraz umieszczenie ich  

w materiałach informacyjnych i promocyjnych organizatora oraz w mediach  

i Internecie. 


