
Regulamin Konkursu 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1.1 Konkurs ten nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych 
(Dz.U.2015, poz. 642 z póź. zm.). Do Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności 
ustawy – kodeks cywilny, a także ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
1.2 Organizatorem Konkursu jest Wieluński Dom Kultury przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-30 

Wieluń zwane w dalszej części "Organizatorem". 
1.3 Koordynatorem Konkursu z ramienia Organizatora jest Magdalena Wujec, tel. 43 843 86 40 mail: 
mwujec@wdkwielun.pl  
2. CZAS TRWANIA  
2.1 Konkurs trwa od 05 stycznia 2018r. od godziny 16.00 do 08 lutego 2018r. do godziny 16.00. Tylko 
zgłoszenia dostarczone w tym terminie będą brały udział w Konkursie i będą rozpatrywane przez 
Organizatora. 
2.2 Organizator rozpatruje wyłącznie zgłoszenia doręczone we wskazanym Czasie Trwania Konkursu i 
w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.  
2.3 Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Konkursie do dnia 08  Lutego 2018 r. do 16:00 
przesyłając mailowo informację o rezygnacji na adres: sekretariat@wdkwielun.pl, w temacie maila 
wpisując "rezygnacja" i podając swoje imię i nazwisko. 
3. UCZESTNICY 
3.1 Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób fizycznych, które skończyły 18 lat. 
3.2 Osoby małoletnie, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą brać udział w konkursie wyłącznie za 
zgodą rodziców opiekunów prawnych. Ponadto w przypadku osób małoletnich odbiór nagrody może 
nastąpić wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego, który przed odbiorem nagrody złoży 
Organizatorowi pisemne oświadczenie o treści: wyrażam zgodę na udział …. (imię i nazwisko 
małoletniego) w konkursie …………. (nazwa konkursu) organizowanym przez Wieluński Dom Kultury 
oraz akceptuję treść Regulaminu Konkursu.   
3.3 Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby stale zamieszkujące na terenie województwa 
łódzkiego. 
3.4 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie 
ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą oraz osoby pozostające we 
wspólnym pożyciu. 
3.5 Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która zgłosi swój udział w Konkursie zgodnie z 
Regulaminem. 
3.6 Podanie nieprawdziwych danych skutkuje wykluczeniem z udziału w Konkursie i odebraniem 
prawa do nagrody.  
3.7 Organizator zastrzega sobie prawo zweryfikowania danych Uczestnika – w tym poprzez żądanie 
okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika. 
4. ZASADY KONKURSU – ZADANIE KONKURSOWE 
4.1 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

4.1.1 Narysowanie komiksu o tematyce: „Spacer po Wieluniu”. 
4.1.2 Dozwolona jest dowolna forma rysunków i  komiksu.  
4.1.3 Prace mogą być wykonane w formie papierowej jak i cyfrowej. 
4.1.4 Prace cyfrowe prosimy przesyłać na adres:  sekretariat@wdkwielun.pl, pozostałe prace 

prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Wieluński Dom Kultury ul. 
Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń.  

5. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 
5.1 Wysyłając zadanie konkursowe  prosimy o wpisanie w tytule e-maila „Komiks - Spacer po 
Wieluniu”.  
5.2 Komiks musi zawierać następujące dane:  
               5.2.1 Imię, nazwisko i numer telefonu autora komiksu 



5.2.2Umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w niniejszym zgłoszeniu przez Wieluński Dom Kultury (ul. Krakowskie Przedmieście 
5, 98-300 Wieluń) w celu związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz w 
celu promocji Wieluńskiego Domu Kultury oraz Gminy Wieluń poprzez opublikowanie 
mojego imienia i nazwiska oraz mojego wizerunku na stronie internetowej 
www.wdkwielun.pl oraz na profilach Wieluńskiego Domu Kultury na portalach 
społecznościowych. Przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe będą dostępne 
nieograniczonej liczbie osób – odwiedzających wskazaną stronę i portale społecznościowej. 
Dane podaję dobrowolnie wiedząc, że przysługuje mi prawo do dostępu do nich i ich 
poprawiania. 

5.3 Wysyłanie zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. W przypadku braku 
akceptacji Regulaminu – nie należy przesyłać zgłoszenia.  
5.4 Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, np. bez imienia i nazwiska tylko 
np. z pseudonimem lub z niepełnymi danymi, bez zgody na przetwarzanie danych osobowych albo z 
nieprawidłową treścią tej klauzuli lub zawierające inne dopiski (w tym ograniczenie praw autorskich) – 
nie będą brały udziału w Konkursie. 
5.5 Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie jedno zgłoszenie. 
6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
6.1 Zwycięzcą konkursu zostanie 3 Uczestników, których prace zostaną uznane za najlepsze. 
6.2 Nadesłane prace będą weryfikowane według następujących kryteriów:  

6.2.1 Zgodności z tematem konkursu.  
6.2.2 Jakością wykonania. 
6.2.3 Spełnienie warunków udziału w konkursie i warunków Regulaminu.  

6.3 Organizator zastrzega sobie możliwość niewybrania żadnego zgłoszenia. 
6.4 Wyboru zwycięscy dokonuje komisja konkursowa Organizatora według własnej oceny prac. 
6.5 Nazwiska zwycięzców Konkursu opublikujemy na stronach internetowych www.wdkwielun.pl i 
Fanpage’u WDK na Facebooku. Zwycięzcy oraz osoby, którym przyznano nagrody pocieszenia zostaną 
powiadomieni telefonicznie i mailowo. 
6.6 Procedura wyłaniania Zwycięzcy jest protokołowana. 
6.7 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 lutego 2018 roku o godzinie 14.00. 
7. ZWROT UTWORÓW, ZWROT KOSZTÓW 
7.1 Organizator nie zwraca utworów zgłoszonych do konkursu.  
7.2 Uczestnik może w Zgłoszeniu żądać wydania mu utworów konkursowych w przypadku braku 
zwycięstwa lub przyznania nagrody pocieszenia. W takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest 
odebrać utwory na własny koszt z siedziby Organizatora Konkursu. Utwory nieodebrane w terminie 14 
dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu zostaną zutylizowane lub przejęte na własność przez 
Organizatora jako porzucone.  
7.3 Organizator nie zwraca kosztów udziału w Konkursie. Każdy Uczestnik samodzielnie ponosi 
wszelkie koszty udziału w Konkursie i koszty odbioru nagród. 
8. NAGRODY, WARUNKI ICH ODBIORU 
8.1  Nagrodą dla zwycięzców Konkursu są nagrody rzeczowe   (o łącznej  wartości 300 złotych ).  
8.2 Fundatorem nagród w Konkursie jest Wieluński Dom Kultury.  
8.3 Organizator może przyznać nagrody pocieszenia dla autorów najciekawszych prac wybranych 
jednostronnie przez Organizatora.  
8.4 Po odbiór nagrody Zwycięzca Konkursu oraz osoby, którym przyznano nagrody pocieszenia zgłoszą 
się w siedzibie Organizatora w terminie 14 dni od dnia poinformowania Uczestnika o przyznaniu 
nagrody. 
8.5 W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, a w każdym razie przed odbiorem 
nagrody, Uczestnik zobowiązany jest stawić się w siedzibie Organizatora i złożyć na piśmie 
oświadczenie potwierdzające akceptację niniejszego Regulaminu oraz przeniesienie na Organizatora 
autorskich praw majątkowych do utworu. Brak doręczenia oświadczenia przez Uczestnika we 
wskazanym powyżej terminie skutkuje naruszeniem niniejszego Regulaminu i wykluczeniem 
Uczestnika z Konkursu. W takim przypadku Organizator przyzna nagrodę innemu Uczestnikowi 
Konkursu zgodnie z kryteriami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.   



8.6 Odbiór nagrody odbywa się na koszt Zwycięzcy.  
8.7 Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm) Zwycięzca lub osoba, której przyznano nagrodę 
pocieszenia są zobowiązani uiścić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości 
nagrody, o ile wartość nagrody przewyższa kwotę 760,00 zł. 
8.8 Zwycięzca lub osoba, której przyznano nagrodę pocieszenia ma prawo rezygnacji z nagrody. W 
takim przypadku nagroda zostaje przekazana do decyzji Organizatora Konkursu. 
9. PRAWA AUTORSKIE 
9.1 Uczestnik poprzez akceptację regulaminu oświadcza, że przesłana przez niego Zadanie 
Konkursowe, jest jego autorstwa, nie narusza dóbr i praw osób trzecich, nie jest utworem zależnym 
lub inspirowanym, oraz że posiada on pełnię praw autorskich do nadesłanych utworów. W przypadku 
wadliwości tego oświadczenia Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności 
wobec osób trzecich.  
9.2 Z chwilą przesłania zgłoszenia Uczestnik przenosi nieodpłatnie wszelkie autorskie prawa 
majątkowe do przesłanych odpowiedzi oraz dostarczonych zdjęć lub innych utworów na Organizatora 
w pełnym, nieograniczonym zakresie na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym wskazanych w 
art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności: 

9.2.1 utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; 
9.2.2 rozpowszechnianie, w tym we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych oraz sieci 
szerokiego dostępu (Internet); 
9.2.3 użyczenie lub najem oryginału albo wytworzonych egzemplarzy; 
9.2.4 publiczne wystawianie lub wyświetlenie; 
9.2.5 publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

10 DANE OSOBOWE 
     10.1 Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Wieluński Dom         
Kultury z siedzibą w Wieluniu (ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń). 

10.2 Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestnika: 
10.2.1 Imię  
10.2.2 Nazwisko 
10.2.3 Numer telefonu kontaktowego 
10.2.4  Adres e-mail 
10.2.5 Wizerunek 

10.3 Administrator będzie przetwarzał Dane Osobowe Uczestników w następujących celach: 
10.3.1 Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie niniejszego Konkursu; 
10.3.2 Promocja Organizatora i jego działalności; 
10.3.3 Promocja miasta i gminy Wieluń; 
10.3.4 Promocja kultury i sztuki; 
10.3.5 Integracja społeczności lokalnej; 
10.3.6 Promocja działalności artystycznej i kulturalnej wśród mieszkańców gminy Wieluń; 
10.3.7 Realizacji autorskich praw osobistych Uczestników w tym, ujawnienia autorstwa 

dostarczonych przez Uczestników utworów w rozumieniu przepisów o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

10.4 Administrator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo dostępu do danych osobowych, ich 
weryfikacji i poprawiania. Każdy Uczestnik może także w każdej chwili cofnąć zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych co – jeżeli nastąpi przed rozstrzygnięciem Konkursu - 
skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.  

10.5 Organizator zwraca uwagę, iż w związku z przeniesieniem przez Uczestników Konkursu 
autorskich praw majątkowych do utworów na Organizatora – Organizator będzie 
uprawniony, także w przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, do 
wykorzystania utworów (w tym zawierających wizerunek) zgodnie z niniejszym 
Regulaminem z jednoczesnym oznaczeniem imienia i nazwiska autora – nawet w przypadku 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  



11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
11.2 Biorący udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu 

zawarte w niniejszym Regulaminie. 
11.3 Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim (w 

tym odmówić wydania nagrody) Uczestnika, który nie spełnia wymagań niniejszego 
Regulaminu. 

11.4 Niniejszy regulamin dostępny na stronach internetowych www.wdkwielun.pl 
11.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy 

prawa polskiego. 


