
REGULAMIN KONKURSU „AKTYWNE MAZOWSZE!” NA HASŁO PROMUJĄCE AKTYWNOŚĆ 
FIZYCZNĄ I SPORT DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

 
I. Postanowienia ogólne  
1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „AKTYWNE MAZOWSZE!”. 
2. Celem konkursu jest stworzenie hasła promującego aktywność fizyczną, mającego 
motywować do pozytywnych zmian i realizowania aktywnego stylu życia oraz 
podkreślającego, że warto realizować  pasje i marzenia. 
3. Organizatorami konkursu, zwanymi dalej "Organizatorami" są: Gminna Biblioteka 
Publiczna w Raszynie, Stowarzyszenie Projekt Raszyn 1809, Klub Sportowy Raszyn. 
5. Konkurs trwa od 26.09.2022 do 24.10.2022 
 
II. Warunki uczestnictwa  
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca mieszkańcem 
województwa mazowieckiego (dalej „Uczestnik”), która ukończyła 13. rok życia. 
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udział w wydarzeniu „Marzenia nie realizują się 
same, czyli utalentowane Mazowsze” – odsłonięcie muralu „Iga Świątek – dziewczyna z 
Raszyna” przy Szkole Podstawowej w Raszynie oraz zgłoszenie wymaganego hasła. 
O dacie wydarzenia laureaci zostaną poinformowani przez Organizatorów po rozstrzygnięciu 
konkursu. 
3. Z udziału w Plebiscycie wyłączeni są pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie 
oraz zarządu Stowarzyszenia Projekt Raszyn 1809 i Klubu Sportowego Raszyn. 
4. Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z hasłem należy przesłać za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na info@bibliotekaraszyn.pl lub dostarczyć osobiście do biblioteki 
głównej (ul. Poniatowskiego 20 w Raszynie) do dnia 24.10.2022. do godz. 19:00.  
5. Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu jedno hasło własnego autorstwa o 
maksymalnej długości 150 znaków, licząc ze spacjami. Hasło powinno zostać stworzone w 
języku polskim. 
6. Zgłoszenie hasła jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nieodpłatne i 
nieograniczone w czasie wykorzystanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych 
Organizatorów na różnych polach eksploatacji. Wycofanie zgody na wykorzystanie hasła jest 
równoznaczne z wycofaniem się z konkursu. Organizatorzy zastrzegają jednocześnie, iż nie są 
zobowiązani do użytkowania zwycięskiego hasła.  
7. Hasła konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w rozdziale II, pkt. 4 i 5, nie 
będą podlegały ocenie.  
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z 
przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu 
Uczestnika. 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych 
osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem 
prawa do nagrody. 
 
III. Nagrody 
1. Dla autora zwycięskiego hasła przewidziana jest nagroda – voucher do sklepu 

sportowego o wartości 1000 zł (nagroda ufundowana przez Starostę Powiatu 
Pruszkowskiego – Pana Krzysztofa Rymuzę) oraz gadżety od Klubu Sportowego Raszyn.  

2. Autor hasła, które zajmie drugie miejsce, otrzyma czytnik e-booków (nagroda 
ufundowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Raszynie) oraz gadżety od KS Raszyn. 

3. Za zajęcie trzeciego miejsca Autor otrzyma smartband (nagroda ufundowana przez firmę 
Hetman) oraz gadżety od Klubu Sportowego Raszyn. 
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4. Ogłoszenie wyników konkursu i odbiór nagród/upominków nastąpi podczas wydarzenia 
„Marzenia nie realizują się same, czyli utalentowane Mazowsze” – odsłonięcie muralu „Iga 
Świątek – dziewczyna z Raszyna” przy Szkole Podstawowej w Raszynie. [data, godzina] 
5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z laureatem podczas ogłoszenia 
wyników konkursu lub jego rezygnacji z nagrody, nagroda przypada kolejnej osobie 
wskazanej przez jury. Jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatora niemożliwe będzie 
wyłonienie laureata, nagroda przepada. 
6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej www.bibliotekaraszyn.pl 
7. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, 
nadesłanego hasła oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych 
Organizatorów oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z 
podaniem wyników Konkursu. 
8. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 
danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając 
jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania. Dane będą chronione zgodnie z 
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883).  
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród, nie 
przewidzianych regulaminem. 
 
IV. Ocena  
1. Oceny zgłoszonych haseł i przyznania nagród i upominków dokona powołane przez 
Organizatorów jury konkursu w składzie: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Raszynie, Kustosz Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie – polonista, Prezes 
Stowarzyszenia Projekt Raszyn 1809, Przedstawiciel Klubu Sportowego Raszyn. 
2. Jury konkursu dokona wyboru najlepszego hasła na podstawie głosowania. W przypadku 
równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
3. Decyzja jury Konkursu o przyznaniu nagrody i upominków jest ostateczna i nie przysługuje 
od niej odwołanie.  
4. Z rozstrzygnięcia konkursu sporządza się ̨protokół, który podpisują członkowie jury 
konkursu uczestniczący w posiedzeniu. 
 
V. Postanowienia końcowe  
1. W przypadku niewpłynięcia satysfakcjonującego hasła Organizatorzy i jury konkursu 
zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu lub ponownego jego ogłoszenia lub 
rezygnacji z niego. 
2. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.bibliotekaraszyn.pl oraz w 
siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie przy ul. Poniatowskiego 20. 
3. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: info@bibliotekaraszyn.pl 
4. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego 
wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „AKTYWNE MAZOWSZE!” 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy proszę dostarczyć  za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: info@bibliotekaraszyn.pl lub osobiście do biblioteki głównej (ul. Poniatowskiego 20 

w Raszynie). 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA  

ADRES ZAMIESZKANIA  

NUMER TELEFONU  

ADRES E-MAILOWY  

WIEK UCZESTNIKA  

ZGŁASZANE HASŁO 
 (MAX. 150 ZNAKÓW) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

Zgłoszone hasło jest mojego autorstwa (autorstwa mojego dziecka)*. Przysługują mi wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego hasła. Wyrażam zgodę na nieodpłatne, 

bezterminowe i bez ograniczeń co do terytorium udzielenie Organizatorom prawa do wykorzystania 

hasła na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn.zm.). Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka)* podanych w związku 

z udziałem w Konkursie organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Raszynie, 

Stowarzyszenie Projekt Raszyn 1809 i Klub Sportowy Raszyn oraz 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 z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Zgodę 

wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mogła/mógł odwołać zgodę przez złożenie 

pisemnego wniosku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszynie (ul. Poniatowskiego 20 w Raszynie). 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż:  

• administratorem moich danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka)* jest Gminna 

Biblioteka Publiczna w Raszynie, tel. tel. +48 82 575 92 87, adres e-mail: info@bibliotekaraszyn.pl;  

• w sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych: iod@bibliotekaraszyn.pl 
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• przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych (danych osobowych mojego 

dziecka)*, prawo do ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  

• mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych; 

• konsekwencją niepodania przeze mnie danych osobowych będzie niedopuszczenie do udziału w 

konkursie. 

Miejscowość, data  
 

Czytelny podpis uczestnika  
/Czytelny podpis rodzica lub opiekuna 
prawnego*  

 

 

 

*Dotyczy uczestników poniżej 18 roku życia. 

 


