
ZARZĄDZENIE NR 0050.0391.2021 
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. „Dla pokoleń” oraz przyjęcia regulaminu Konkursu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) 

Zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się Konkurs dla mieszkańców Gminy Ornontowice pn. „Dla pokoleń", organizowany w związku 
z obchodami jubileuszu 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice. 

§ 2. Przyjmuje się regulamin Konkursu pn. „Dla pokoleń", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji i Informacji. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

   

Wójt Gminy Ornontowice 
 
 

mgr Marcin Kotyczka 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.0391.2021 

Wójta Gminy Ornontowice 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

Regulamin Konkursu pn. „Dla pokoleń" 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Ornontowice, reprezentowana przez Wójta Gminy Ornontowice, 
z siedzibą: 43-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs jest organizowany w związku z obchodami w 2021 roku Jubileuszu 30-lecia odrodzenia Gminy 
Ornontowice. 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletni mieszkańcy Gminy Ornontowice. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z regulaminem Konkursu oraz złożenie wraz 
z pracą konkursową „Formularza zgłoszeniowego”, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz 
„Oświadczenia o udziale w Konkursie”, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

3. Konkurs przeprowadzany jest w terminie od 15 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.  

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 17 maja 2021 r. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym poinformuje za 
pośrednictwem strony internetowej Gminy Ornontowice www.ornontowice.pl  

§ 3. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs pn. „Dla pokoleń” polega na przygotowaniu propozycji – pracy literackiej, plastycznej, nagrania lub 
innej, która będzie stanowiła zawartość Kapsuły Czasu, która zostanie zakopana dla pamięci potomnych 
w określonym miejscu, w ramach uroczystych obchodów jubileuszu 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice. 

2. Zadaniem uczestników jest zinterpretowanie tematu określonego w pkt 3 niniejszego paragrafu i wykonanie 
pracy konkursowej. 

3. Tematem Konkursu pn. „Dla pokoleń” jest: „30 lat Gminy Ornontowice oczami mieszkańców”. 

4. Praca konkursowa może przybrać następujące formy: 

a) PRACA LITERACKA – wiersz, opowiadanie, reportaż, wywiad (lub inne formy literackie); 

b) PRACA PLASTYCZNA – wykonana dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika, komiks, 
techniki mieszane lub inne formy plastyczne) lub za pomocą grafiki komputerowej; 

c) NAGRANIE/FILM – nagranie audio-video lub video lub audio wykonane dowolną techniką, o dowolnej długości. 

d) INNA – pomysł i technika dowolna. 

5. Uczestnik winien mieć na względzie, że zwycięska propozycja będzie umieszczona w Kapsule Czasu 
o przykładowych wymiarach: tuba o średnicy 80 mm, długości 500 mm. Organizator zastrzega, że w przypadku 
gdyby zwycięska praca konkursowa nie mogła zostać umieszczona w Kapsule ze względu na swoje gabaryty, 
zostanie ona zarchiwizowana na przenośnym nośniku pamięci (pendrive), który zamiast oryginału, zostanie 
umieszczony w Kapsule Czasu. 

6. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne, nienaruszające praw autorskich osób trzecich. 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału prace/nagrania wcześniej publikowane lub zgłoszone do innego 
przedsięwzięcia. 

§ 4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Pracę konkursową należy nadesłać przesyłką pocztową na adres Urzędu Gminy Ornontowice (ul. 
Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice) – decyduje data stempla pocztowego – lub należy ją dostarczyć osobiście 
do siedziby Urzędu Gminy do dnia 30 kwietnia 2021 r. w godzinach pracy Urzędu. 
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2. Każda praca konkursowa musi się znajdować w zamkniętym opakowaniu oznaczonym imieniem 
i nazwiskiem autora oraz dopiskiem „Konkurs – Dla pokoleń”. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę 
opatrzoną tym samym opisem, zawierającą wypełniony „Formularz zgłoszeniowy" oraz podpisane "Oświadczenie 
o udziale w Konkursie”, stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu, które każdy Uczestnik Konkursu może 
pobrać ze strony internetowej www.ornontowice.pl. 

3. Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac pod warunkiem oznaczenia każdej zgłoszonej pracy 
konkursowej odrębnym opisem. 

4. Koszty dostarczenia prac konkursowych do Urzędu Gminy Ornontowice pokrywa Uczestnik Konkursu. 

5. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie Konkursu lub nadesłane po 
upływie terminu, o którym mowa w  § 4 pkt 1 nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

6. Prace nadesłane do Konkursu przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom. 

§ 5. PRAWA AUTORSKIE 

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do 
przedstawionej pracy konkursowej, co oznacza, że na mocy niniejszego regulaminu Organizator nabywa wyłączne 
prawo do korzystania ze wskazanej pracy i do rozporządzania nią na poszczególnych polach eksploatacji w Polsce 
i za granicą przez czas trwania autorskich praw majątkowych do nich, określonych ustawą o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. 

2. Wyłączne prawo do korzystania i rozporządzania z pracy konkursowej, o której mowa w pkt 1 niniejszego 
paragrafu, obejmuje prawo do: 

a) utrwalania pracy konkursowej na wszelkich nośnikach, 

b) zwielokrotnienia pracy konkursowej bez względu na formę i technikę utrwalenia przy użyciu wszelkich 
dostępnych technik, 

c) wprowadzenia do obrotu, 

d) publicznego wystawiania, wyświetlania, wykonywania, a także udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć dostęp do pracy konkursowej w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Organizator nabywa ponadto wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
pracy konkursowej na polach eksploatacji, o których mowa powyżej. 

4. Wyłączne prawo do korzystania i rozporządzania, o którym mowa w pkt 1, 2 i 3 Organizator może przenieść 
bez ograniczeń na osoby trzecie. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu, w tym 
przeniesienie wyłącznego prawa zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego następuje nieodpłatnie. 

6. Zawarcie umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu. 

§ 6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Oceny przesłanych prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powołana 
przez Organizatora. 

2. Skład oraz tryb działania Komisji ustali Organizator. 

3. Ocenie podlegać będą: 

a) zgodność pracy z tematyką konkursową, 

b) oryginalność pomysłu, 

c) jakość i sposób wykonania. 

4. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikowanie ze wskazaniem 
autora na stronie internetowej Gminy Ornontowice pod adresem www.ornontowice.pl  oraz w mediach 
społecznościowych, lokalnej prasie, a także w innych wydawnictwach w ramach bieżącej działalności Organizatora. 

5. Rozstrzygnięcie Komisji w zakresie oceny prac jest ostateczne, a uczestnikom Konkursu nie przysługuje 
prawo odwołania. 

§ 7. NAGRODY 

1. Dla laureata Konkursu przewidziana jest nagroda rzeczowa o wartości do 200 zł brutto. 

2. Organizator dopuszcza również ewentualne przyznanie wyróżnień. 
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3. O terminie i wręczeniu nagrody i ewentualnych wyróżnień Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni 
telefonicznie, mailowo lub drogą pocztową. 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu, w tym w szczególności 
warunków nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej, opisanych szczegółowo w § 5 regulaminu. 

2. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ornontowice.pl  oraz w siedzibie 
Organizatora. 

3. Zgodnie z Rozporządzeniem 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) zwanego 
dalej „RODO” informuje się, że  Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze zgłoszeniem do 
udziału w Konkursie (zawartych w Formularzu zgłoszeniowym) jest Organizator Konkursu - Gmina Ornontowice, 
reprezentowana przez Wójta Gminy Ornontowice z siedzibą w Urzędzie Gminy w Ornontowicach przy ul. 
Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, tel. + 48 32 33 06 200, faks + 48 32 33 06 214, e-mail: ug@ornontowice.pl. 

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail: 
iod@ornontowice.pl  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO, co oznacza, że Administrator będzie przetwarzał te dane na podstawie zgody osoby przystępującej do 
Konkursu udzielonej poprzez wypełnienie „Oświadczenia o udziale w Konkursie”, stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszego regulaminu. Dane osoby zgłaszającej się do udziału w Konkursie przetwarzane będą w celu 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania konkursowego zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie 
Konkursu. 

6. Podanie Administratorowi przez osobę zgłaszającą się do Konkursu swoich danych jest dobrowolne, ale 
konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem laureata. Niepodanie danych 
spowoduje niemożność wzięcia udziału w Konkursie. 

7. Administrator będzie przechowywał dane osobowe osób uczestniczących w Konkursie przez czas niezbędny 
do jego przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i ogłoszenia jego wyników. 

8. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu będą członkowie Komisji Konkursowej. Dane 
laureata i ewentualnie osób wyróżnionych, mogą zostać upublicznione za pośrednictwem lokalnej prasy (np. „Głos 
Ornontowic”), mediów oraz na stronach internetowych i portalach społecznościowych. 

9. W granicach przewidzianych prawem, Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia. 

10. W przypadku uznania przez Uczestnika, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, 
Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

12. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie. 

13. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez rozstrzygnięcia. 

 

   

Wójt Gminy Ornontowice 
 
 

mgr Marcin Kotyczka 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu pn. "Dla pokoleń" 

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu pn. „Dla pokoleń" 

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej  
 
 

Adres zamieszkania  
 
 

Adres e-mail  
 

Numer telefonu kontaktowego  
 

Data urodzenia  
 

Krótki opis prezentowanej pracy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…........................................................................................................................................... 

data i czytelny podpis uczestnika Konkursu

Id: 1A92318E-36BE-4C29-BAF4-7246AD35B05F. przyjety Strona 1



Załącznik Nr 2 do do Regulaminu Konkursu pn. "Dla pokoleń" 

Oświadczenie o udziale w Konkursie 

1. Niniejszym oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca konkursowa do Konkursu 
pn. „Dla pokoleń” jest moim dziełem i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich 
majątkowych i osobistych praw autorskich. Oświadczam ponadto, że praca konkursowa nie była wcześniej 
publikowana lub zgłoszona do innego przedsięwzięcia. 

…........................................................................................................................................... 

data i czytelny podpis uczestnika Konkursu 

2. Oświadczam również, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu pn. „Dla pokoleń”, 
w szczególności z częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich - jego postanowienia przyjmuję bez 
zastrzeżeń. 

…........................................................................................................................................... 

data i czytelny podpis uczestnika Konkursu 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z uczestnictwem 
w Konkursie i na cele wskazane w regulaminie. 

…........................................................................................................................................... 

data i czytelny podpis uczestnika Konkursu
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