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 §1 - Opis Konkursu 

1. Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM, z siedzibą w Grójcu, ul. 

Zdrojowa 16 E,  we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Grójcu, organizuje 

konkurs na esej o tematyce sportowej związanej z Grójeckim Biegiem Ulicznym. 

2. Celem konkursu jest propagowanie biegania i promocja  Grójeckiego Biegu 

Ulicznego, a inspiracją dla autorów ma być hasło przewodnie: „Zainspirowani do 

biegania”. 

3. Sponsorem konkursu i fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Grójcu.  

4. Czas trwania konkursu od 1 maja 2014 do 28 listopada 2014 r. 

5. Ostateczny termin nadsyłania i zgłaszania prac do konkursu mija z dniem 28 

listopada 2014 r. 

 

§2 - Zasady Uczestnictwa 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, bez względu 

na miejsce zamieszkania, za wyjątkiem członków Komisji oraz ich rodzin. 

2. Przesłanie prac na Konkursu oznacza zaakceptowanie wszystkich warunków 

przedstawionych w niniejszym Regulaminie. 

3. Do konkursu można zgłaszać i przesyłać wyłącznie prace, których autorem jest 

zgłaszająca osoba. 

 

§3 - Przebieg Konkursu 

1. Ostateczny termin zgłaszania prac do konkursu upływa z dniem 28.11.2014 r. 

Decyduje data stempla pocztowego lub data zarejestrowania przez serwer pocztowy 

organizatora przesyłki email z załączoną w postaci pliku pracą konkursową. 

2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 eseje. 

3. Praca nie powinna być dłuższa niż 10 000 znaków. 

4. Do konkursu można zgłosić prace wyłącznie w postaci elektronicznej w formacie 

umożliwiającym odczytanie pliku przez aplikację MS Word.  

5. Zgłoszenie prac do Konkursu następuje poprzez wysłanie prac drogą elektroniczną w 

postaci załącznika do emaila, na adres kontakt@signovum.pl, lub pocztą na płycie 

CD/DVD, na adres: Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM, ul. 

Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec. 

6. Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać: 

a. tytuły prac,  

b. imię i nazwisko autora,  

c. adres korespondencyjny,  

d. adres email, 

e. kontakt telefoniczny.  

mailto:kontakt@signovum.pl
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7. Do zgłoszenia powinno zostać dołączone oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że jestem autorem prac przesłanych na konkurs „Zainspirowani do 

biegania” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., 

nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). W razie uzyskania nagrody 

przewidzianej we wskazanym wyżej konkursie z chwilą przyznania mi tej nagrody 

przenoszę na Organizatora i Sponsora, bez obowiązku składania przez strony 

dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie, wszelkie prawa autorskie majątkowe 

w zakresie następujących pól eksploatacji utworu:  

(1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, na dyskach optycznych lub innych nośnikach 

optycznych, nośnikach magnetycznych i elektronicznych, za pomocą wszelkich 

technik druku i innych środków zwielokrotniania informacji, wprowadzanie do pamięci 

komputera, przetwarzanie za pomocą techniki cyfrowej lub techniki, która zostanie w 

przyszłości stworzona dla podobnych celów przekazywania danych i informacji; 

(2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

(3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i re-

emitowanie, oraz nadanie za pomocą wizji, udostępnianie i rozpowszechnianie na 

każdym nośniku informacji, w tym w sieci internetowej i intranetowej oraz w sieciach 

o podobnym charakterze lub celu, które zostaną stworzone, wykorzystywanie w 

reklamie i promocji, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w 

każdym z wyżej określonych sposobów eksploatacji bez obowiązku ujawniania 

danych personalnych autora i bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia,  

zgodnie z  art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami),  

a ponadto  

a) wyrażam zgodę na dokonywanie w przekazanej przeze mnie pracy przez osoby 

trzecie na zlecenie Organizatora lub Sponsora wszelkich zmian i adaptacji oraz 

zobowiązuje się do akceptowania takich zmian bez dodatkowego wynagrodzenia,  

b) wyrażam zgodę na korzystanie z pracy przez Organizatora lub Sponsora łącznie ze 

zmianami dokonanymi przez osoby trzecie oraz na korzystanie z takich zmian i 

adaptacji, bez dodatkowego wynagrodzenia oraz 

c) wyrażam zgodę na korzystanie z dowolnych fragmentów pracy lub korzystanie z 

poszczególnych fragmentów pracy w dowolnym układzie, w tym w połączeniu z innymi 

utworami osób trzecich." 

8. Zgłaszający prace do Konkursu wyraża zgodę na publikowanie jego imienia, 

nazwiska oraz miejscowości zamieszkania. 
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9. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które wcześniej nie były zgłaszane 

do innych konkursów. 

 

§4 - Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Organizator powoła Komisję Konkursową w składzie: 

a. Kinga Majewska – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława 

Skarbimira Laskowskiego w Grójcu (Przewodnicząca) 

b. Aneta Dębek – Publiczne Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia w Grójcu 

c. Mariusz Pachocki – Stowarzyszenie Signovum 

d. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Grójcu 

W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, skład Komisji Konkursowej w trakcie 

trwania konkursu może ulec zmianie. 

2. Komisja Konkursowa oceni nadesłane prace i spośród nich wybierze najlepsze, 

przyznając ich autorom nagrody: 

 za najlepszą pracę: 

Nagrodę główną – bon towarowy lub nagroda rzeczowa o wartości 600 zł 

oraz trzy nagrody w postaci wyróżnień: 

Wyróżnienie I – bon towarowy lub nagroda rzeczowa o wartości 400 zł 

Wyróżnienie II / Wyróżnienie internetowe – bon towarowy o wartości 250 zł 

Wyróżnienie specjalne – bon towarowy o wartości 250 zł 

3. Ocena prac przez Komisję nastąpi po dniu 28 listopada 2014 roku.  

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody głównej, jak i 

prawo do przyznawania miejsc równorzędnych.  

5. Organizator dopuszcza możliwość przyznania wyróżnienia II – w głosowaniu 

internetowym – internauci ocenią nadesłane prace i spośród nich wybiorą jedną, 

przez co autor otrzyma nagrodę. 

6. Organizator konkursu dopuszcza możliwość przyznania nagród dodatkowych. 

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatora: 

www.signovum.pl oraz sponsora www.grojec.pl po dniu 28 listopada 2014 r. 

8. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom do dnia 15 grudnia 2014 r. 

9. Na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów prac Organizator i Sponsor 

uzyskują prawo nieodpłatnego publikowania prac nadesłanych na konkurs. 

10. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatora 

www.signovum.pl oraz sponsora www.grojec.pl 

11. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu. 
 

 

 

http://www.signovum.pl/
http://www.grojec.pl/
http://www.signovum.pl/
http://www.grojec.pl/
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Zgłoszenie uczestnictwa 
 
 
Imię: 
 ……………………………………………   
 

Nazwisko:     
 ……………………………………………   
 
Wiek:  
 ……………………………………………  

 
Adres:  

 ……………………………………………  
 
Email: 
 ……………………………………………  
 
Telefon: 

 ……………………………………………  
 
 
 
 
Nazwa zgłaszanych prac: 

Lp. Esej / Tytuł Nazwa pliku 

1.    

2.    

3.    

 
 
Załączniki: 

1. Oświadczenie  
 

 
 
 
 

 
Data:      Podpis autora prac: 

 ……………………………………………     …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wpłynęło dnia:     Pieczątka organizatora i  
  ..……………………………  podpis osoby upoważnionej: ………………………………………… 
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Oświadczenie 

 

"Oświadczam, że jestem autorem prac przesłanych na konkurs „Zainspirowani do biegania” oraz 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu w celach 

wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). W razie uzyskania 

nagrody przewidzianej we wskazanym wyżej konkursie z chwilą przyznania mi tej nagrody przenoszę 

na Organizatora i Sponsora, bez obowiązku składania przez strony dodatkowych oświadczeń woli w 

tym zakresie, wszelkie prawa autorskie majątkowe w zakresie następujących pól eksploatacji utworu:  

(1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, na 

dyskach optycznych lub innych nośnikach optycznych, nośnikach magnetycznych i elektronicznych, za 

pomocą wszelkich technik druku i innych środków zwielokrotniania informacji, wprowadzanie do 

pamięci komputera, przetwarzanie za pomocą techniki cyfrowej lub techniki, która zostanie w 

przyszłości stworzona dla podobnych celów przekazywania danych i informacji; 

(2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

(3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i re-emitowanie, oraz nadanie za pomocą 

wizji, udostępnianie i rozpowszechnianie na każdym nośniku informacji, w tym w sieci internetowej i 

intranetowej oraz w sieciach o podobnym charakterze lub celu, które zostaną stworzone, 

wykorzystywanie w reklamie i promocji, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w każdym z wyżej 

określonych sposobów eksploatacji bez obowiązku ujawniania danych personalnych autora i bez 

obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia,  zgodnie z  art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami),  

a ponadto  

a) wyrażam zgodę na dokonywanie w przekazanej przeze mnie pracy przez osoby trzecie na zlecenie 

Organizatora lub Sponsora wszelkich zmian i adaptacji oraz zobowiązuje się do akceptowania takich 

zmian bez dodatkowego wynagrodzenia,  

b) wyrażam zgodę na korzystanie z pracy przez Organizatora lub Sponsora łącznie ze zmianami 

dokonanymi przez osoby trzecie oraz na korzystanie z takich zmian i adaptacji, bez dodatkowego 

wynagrodzenia oraz 

c) wyrażam zgodę na korzystanie z dowolnych fragmentów pracy lub korzystanie z poszczególnych 

fragmentów pracy w dowolnym układzie, w tym w połączeniu z innymi utworami osób trzecich." 

 
 
Data:        Podpis: 
 ……………………………………………     …………………………………………… 


