REGULAMIN KONKURSU
Plastycznego
„Warzywnie i owocowo,
czyli smacznie i zdrowo”

Poznań 2017
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§ 1 Organizator
Organizatorem Konkursu plastycznego „Warzywnie i owocowo, czyli smacznie
i zdrowo” zwanego dalej „Konkursem” jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
(KOWR) w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, w którego imieniu i na
rzecz działa Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu, zwany dalej
„Organizatorem”.
§ 2 Cel Konkursu
Celem Konkursu jest:
 propagowanie zasad zdrowego żywienia;
 kształtowanie

prawidłowych

nawyków

żywieniowych

wśród

dzieci

uczęszczających do klas I – V szkół podstawowych z terenu województwa
wielkopolskiego;
 prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu
promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji a także
systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, z wyłączeniem działań
informacyjnych

i promocyjnych

dotyczących

rolnictwa

i

gospodarki

żywnościowej realizowanych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
rynków rolnych, rybołówstwa lub rozwoju wsi, stosownie do zadań
ustawowych KOWR, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 16;
 stworzenie

możliwości

wymiany

doświadczeń

w

pracy

artystycznej

i wychowawczej.
§ 3 Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie samodzielnie pracy konkursowej dowolną
techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.), w
formacie A4, w układzie poziomym lub pionowym.
2. Tematyka pracy musi nawiązywać do hasła przewodniego konkursu „Warzywnie
i owocowo, czyli smacznie i zdrowo”.
§ 4 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie (za pośrednictwem swojej szkoły)
dzieci uczęszczające do klas I-III szkół podstawowych położonych na obszarze
województwa wielkopolskiego.
Strona 2 z 13

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
przesłanie pisemnego zgłoszenia opatrzonego pieczęcią szkoły,

a)

zawierającego wyrażenie stosownych oświadczeń i zgody przedstawicieli
ustawowych

lub

innych

osób

uprawnionych

do

reprezentowania

Uczestnika na udział w Konkursie, o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do
Regulaminu Konkursu,
przesłanie pracy plastycznej spełniającej warunki określone w § 3.

b)

4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich
postanowień Regulaminu Konkursu.
5. Przekazanie pracy oraz wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego
jest jednoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora autorskich
praw majątkowych i zależnych do prac złożonych w Konkursie. Zakres
przeniesienia i upoważnienia uregulowany jest w stosownym oświadczeniu
znajdującym się na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
Regulaminu Konkursu.
6. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie prace konkursowe przekazane
korespondencyjnie bądź bezpośrednio do siedziby Oddziału Terenowego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu, ul. A. Fredry 12, 61-701
Poznań, w terminie określonym w § 5 ust. 1 za pośrednictwem szkoły, do której
uczęszcza Uczestnik.
3. Przekazywane prace powinny być odpowiednio zabezpieczona, w sposób
zapewniający ich przypadkowe uszkodzenie.
4. Autorzy prac z chwilą przekazania ich za pośrednictwem placówki oświatowej
Organizatorowi i pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Regulaminie
Konkursu stają się Uczestnikami Konkursu.
5. Każda

placówka

oświatowa

może

zgłosić

maksymalnie

trzy

prace

konkursowe.
7. Organizator

zwalnia

Uczestników

Konkursu

z

obowiązku

informowania

o łącznych kosztach wykonania pracy konkursowej.
8. Ogłoszenie o Konkursie ukazuje się na:
 stronie

internetowej

Krajowego

Ośrodka

Wsparcia

Rolnictwa:

www.kowr.gov.pl;
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 tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu, adres:
ul. A. Fredry 12,61-701 Poznań, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem
ogłoszenia Konkursu;
 ogłoszenie także zostanie przesłane do szkół w formie elektronicznej.
§ 5 Zgłoszenia prac konkursowych
1.

Zgłoszenia i prace można doręczyć Organizatorowi korespondencyjnie bądź
bezpośrednio do 19.01.2018 roku do godziny 15:30 do siedziby Oddziału
Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu, ul. A.
Fredry 12, 61-701 Poznań (w przypadku korespondencyjnego dostarczania
decyduje data wpływu).

2.

Zgłoszenia i prace dostarczone do Organizatora po terminie wskazanym w ust. 1
nie będą przyjmowane lub będą zwracane do nadawcy.

3. Podpisanie i przekazanie zgłoszenia Organizatorowi jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na postanowienia Regulaminu, z którymi Uczestnik Konkursu
obowiązany jest się zapoznać.
4. Koszty wykonania i dostarczenia prac ponosi rodzic lub opiekun prawny
Uczestnika.
§ 6 Komisja konkursowa
1. Organizator:
a) powołuje i odwołuje Komisję Konkursową, która składa się co najmniej z 3
osób;
b) określa organizację oraz tryb pracy Komisji Konkursowej;
c) sprawuje

nadzór

nad

Komisją

Konkursową

w

zakresie

zgodności

rozstrzygnięcia Konkursu z Regulaminem Konkursu;
d) zatwierdza rozstrzygnięcie Konkursu, które jest ostateczne i nie przysługuje
od niego odwołanie.
2. Komisja Konkursowa wybiera 3 najlepsze prace konkursowe, na podstawie
kryteriów określonych w § 7 ust. 1.
3. Członkowie Komisji Konkursowej, przed przystąpieniem do wykonania czynności
w postępowaniu, składają pisemne oświadczenie o zajściu lub braku wystąpienia
okoliczności, wszelkich relacji prawnych lub faktycznych skutkujących ich
wyłączeniem z udziału w postępowaniu po stronie Organizatora Konkursu, które
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mogłyby wpłynąć na obiektywne decyzje w wyborze najlepszych prac
konkursowych.
4. Organizator zapewnia, że do czasu wyboru najlepszych prac konkursowych,
Komisja nie ma możliwości zidentyfikowania autorów prac.
5. Komisja Konkursowa zapoznaje się z pracami konkursowymi po ostatecznym
terminie składania prac podanym w § 5 ust. 1.
6. Komisja Konkursowa jest niezależna w ocenie i wyborze najlepszych prac
konkursowych.
7. Komisja Konkursowa przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia Konkursu
w formie protokołu podpisanego przez wszystkich jej członków.
8. Podpisany protokół z rozstrzygnięcia Konkursu Komisja Konkursowa przedstawia
Dyrektorowi Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu celem jego zatwierdzenia.
W przypadku zaistnienia przyczyn określonych w § 9 ust. 2 Komisja może złożyć
wniosek do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu o unieważnienie
Konkursu.
§ 7 Kryteria oceny prac konkursowych
1. Komisja Konkursowa oceniając prace bierze pod uwagę:
a) zgodność pracy z tematem 40%
b) stopień trudności i samodzielność wykonania 20%,
c) pomysłowość 20%;
d) estetykę wykonania 20%.
2. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący.
3. Komisja Konkursowa, decyduje o przyznaniu nagród. Nagrodzone będą prace,
które zostały najwyżej ocenione.
4. W przypadku uzyskania przez prace jednakowej oceny, ustalenie lokaty
odbędzie się w drodze głosowania członków komisji poprzedzonego dyskusją,
a w razie równej liczby głosów – decydujący głos należy do przewodniczącego.
5. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców Konkursu.
6. Obrady Komisji Konkursowej są tajne.
7. Komisja Konkursowa sporządza protokół ze swoich obrad, podpisany przez
wszystkich członków.
8. Od podjętej przez Komisję Konkursową decyzji o przyznaniu nagród nie
przysługuje odwołanie.
Strona 5 z 13

9. Organizator nie zwraca nadesłanych prac, w tym również nagrodzonych.
§ 8 Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie

ufundowanymi

przez Organizatora

jest

sprzęt

elektroniczny.
2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani
nie udziela gwarancji jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy
zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
3. Laureat każdego z miejsc I, II oraz III otrzymuje jedną nagrodę.
4. Podczas finału Konkursu Komisja Konkursowa przyzna:
 Nagrody dzieciom uczęszczającym do klas I-III szkół podstawowych:
˗ I miejsce – Tablet LENOVO ZA040014PL/ZA04 – o wartości 560,00 zł brutto;
˗ II miejsce – Słuchawki bezprzewodowe BT ART – o wartości 140,00 zł brutto;
- III miejsce – Kamera internetowa 4 world10133 – o wartości 60,00 zł brutto.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w miejscu
i terminie, o którym Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu
powiadomi laureatów Konkursu.
6. Organizator ma prawo do nie przyznania nagrody za dowolne miejsce
w Konkursie.
7. W wypadku nie podjęcia nagrody w terminie, uczestnik traci prawo do nagrody.
8. Laureatom nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do uzyskania nagrody
na osoby trzecie.
9. Dowodem wydania oraz jednostkowej wartości nagrody będzie potwierdzenie
w formie protokołu odbioru podpisanego przez laureata.
10. Laureaci Konkursu są zwolnieni z zapłaty podatku dochodowego od nagrody,
gdyż jednostkowa wartość nagród nie przekracza 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68
ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.).
§ 9 Zasady wykluczania i unieważnienia Konkursu
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika
z Konkursu, w szczególności w następujących przypadkach:
a) naruszenia postanowień Regulaminu;
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b) niesamodzielnej pracy (w tym plagiatu lub wykonania pracy przez rodzica
albo opiekuna);
c) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych;
d) przekazania pracy bez zgłoszenia o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do
Regulaminu Konkursu.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu,
w dowolnym czasie, z następujących przyczyn:
a) złożenia mniej niż dwóch prac konkursowych;
b) braku rozstrzygnięcia przez Komisję, niezależnie od przyczyn;
c) obarczenie prac wadą, która nie pozwala na wybór najlepszej pracy
konkursowej zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem.
§ 10 Prawa autorskie
1. Przedstawiciel ustawowy lub inna osoba uprawniona do reprezentowania
Uczestnika oświadcza, że do przesłanych prac Uczestnikom przysługują
odpowiednie prawa autorskie, wolne od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń
osób trzecich umożliwiające ich reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie.
2. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia przedstawiciel ustawowy lub inna
osoba uprawniona do reprezentowania Uczestnika przyjmują na siebie pełną
odpowiedzialność.
3. Przedstawiciel ustawowy lub inna osoba uprawniona do reprezentowania
Uczestnika oświadczają, że w momencie przekazania Organizatorowi pracy oraz
wypełnionego

i

podpisanego

formularza

zgłoszeniowego

przenoszą

na

Organizatora majątkowe prawa autorskie do pracy oraz nieograniczone prawo do
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań pracy
oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą oraz
prawa

do

rozpowszechniania

tych

prac,

bez

ograniczeń

terytorialnych

i czasowych, we wszystkich możliwych rodzajach publikacji.
4. Przedstawiciel ustawowy lub inna osoba uprawniona do reprezentowania
Uczestnika upoważniają Organizatora, do udzielania dalszych upoważnień do
wykorzystania

prac

na

cele

niniejszego

Konkursu,

w

szczególności

wprowadzania ich danych do pamięci komputera lub innego urządzenia,
przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z przebiegiem
Konkursu, ogłoszeniem jego wyników i wydaniem nagród.
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5. Przedstawiciel ustawowy lub inna osoba uprawniona do reprezentowania
Uczestnika wyrażają

zgodę nieodpłatnie na wykorzystywanie wizerunku

Uczestnika utrwalonego podczas wręczania nagród w trakcie sesji zdjęciowej na
potrzeby Konkursu w dowolnej formie bez ograniczeń czasowych.
§ 11 Ogłoszenie wyników i wydanie nagród
1. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie
internetowej www.kowr.gov.pl oraz w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR
w Poznaniu, w terminie do 30 dni roboczych licząc od dnia ostatecznego terminu
składania prac konkursowych podanego w § 5 ust. 1.
2. Niezależnie od powyższego zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez
Organizatora o przyznaniu nagród za pośrednictwem placówki oświatowej
zgłaszającej Uczestnika do konkursu.
3. W przypadku niemożności skontaktowania się ze zwycięzcą, nagroda przepada.
4. Wręczenie nagród odbędzie się w miejscu i terminie, o którym Organizator
powiadomi

laureatów

Konkursu

za

pośrednictwem

placówki

oświatowej

zgłaszającej Uczestnika do konkursu. Jeżeli Uczestnik nie będzie mógł odebrać
nagrody osobiście, nagroda zostanie przesłana do Zwycięzcy drogą pocztową za
zwrotnym poświadczeniem odbioru. Z wręczenia nagród zostanie sporządzony
protokół.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia odbioru
nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody. Nagroda nieodebrana
przepada

w

przypadku,

jeżeli

dwukrotne

dostarczenie

jej

okaże

się

bezskuteczne.
§ 12 Administrowanie danymi osobowymi
1. Administratorem danych osobowych zebranych w czasie trwania Konkursu jest
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa/ Oddział Terenowy w Poznaniu, ul. A. Fredry 12, 61-701
Poznań.
2. Dane osobowe gromadzone są przez Organizatora wyłącznie na potrzeby:
a) przeprowadzenia Konkursu;
b) wyłonienia laureatów Konkursu;
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c) wydania nagród;
d) publikacji

na

stronach

internetowych

Organizatora

i

w

publikacjach

wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu,
informacji związanych z przeprowadzeniem i wynikami Konkursu.
3. Udostępniając dane do Konkursu rodzice lub opiekunowie prawni Uczestników
wyrażają zgodę na ich przetwarzanie oraz na opublikowanie imienia i nazwiska
Uczestnika Konkursu i nazwy placówki oświatowej, informacji o otrzymanej
nagrodzie

na

stronach

internetowych

Organizatora

i

w

publikacjach

wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na
potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
4. Wysyłając pracę konkursową rodzic lub opiekun prawny Uczestnika wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych Uczestnika dla
celów Konkursu.
5. Dane osobowe uczestników Konkursu oraz rodziców lub opiekunów prawnych
będą chronione przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie stosownych zgód przez Uczestników
Konkursu

jest

dobrowolne,

jednak

niezbędne

do

wzięcia

udziału

w Konkursie.
§ 13 Postanowienia końcowe
1.

Organizator

Konkursu

zastrzega

sobie

prawo

do

bezterminowego

wykorzystania nagrodzonych prac plastycznych (wraz z imieniem i nazwiskiem
twórcy) na cele działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu
promowanie produktów rolnych i żywnościowych, zgodnych ze statutową
działalnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
2.

Organizator przechowuje dokumentację Konkursu przez okres 5 lat od dnia
ustalenia wyników Konkursu w sposób gwarantujący jej nienaruszalność
z zapewnieniem wymogów określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

3.

Treść Regulaminu w pełnym brzmieniu jest dostępna do wglądu w siedzibie
Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu adres: ul. A. Fredry 12, 61-701
Poznań oraz na stronie internetowej www.kowr.gov.pl.
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4.

Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika będzie skutkowało
wykluczeniem go z uczestnictwa w Konkursie.

5.

Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia Konkursu, a ich
interpretacja należy do Komisji Konkursowej.

6.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do
niego w wyznaczonych terminach.

7.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia utracone, uszkodzone,
niewłaściwie zaadresowane lub złożone po upływie określonego terminu.

8.

Regulamin

jest

jedynym

dokumentem

określającym

zasady

udziału

w Konkursie.
9.

Organizator

Konkursu

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

podanie

nieprawdziwych danych przez Uczestników Konkursu. Podanie nieprawdziwych
danych skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
10. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany
zapisów w treści Regulaminu oraz jego Załączniku w każdym czasie, jeżeli nie
wpłynie

to

na pogorszenie

warunków uczestnictwa

w Konkursie

lub

zabezpieczenia interesów pranych Uczestników.
11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego i ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
12.

Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
Plastycznego „Warzywnie i owocowo, czyli smacznie i zdrowo”.

13

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Uczestnikami Konkursu w zakresie
wszelkich pytań, uwag i wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu, jak
również przekazywania prac wraz ze zgłoszeniem udziału w Konkursie są:
 Magdalena Seidler tel. 61 856-06-01, e-mail: magdalena.seidler@kowr.gov.pl.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu
plastycznego
„Warzywnie i owocowo,
czyli smacznie i zdrowo”

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

„Warzywnie i owocowo, czyli smacznie i zdrowo”

(data wpływu zgłoszenia)

Imię, nazwisko, wiek Uczestnika Konkursu

Klasa

Przedstawiciel

ustawowy

lub

inna

osoba

uprawniona

do

reprezentowania

Uczestnika
Adres i tel. placówki oświatowej

.......................................................
/podpis dyrektora i pieczątka szkoły/
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OŚWIADCZENIE*
PRZESTAWICIELA USTAWOWEGO LUB INNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ
DO REPREZENTOWANIA UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ Warzywnie i owocowo, czyli smacznie i zdrowo”
1. Jako przedstawiciel ustawowy/inna osoba uprawniona do reprezentowania Uczestnika
............................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
udzielam niniejszym zgody na udział dziecka w Konkursie plastycznym „Warzywnie
i owocowo, czyli smacznie i zdrowo”, którego Organizatorem jest Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa/.Oddział
Terenowy w Poznaniu, ul. A. Fredry 12, 61-701 Poznań, zwany dalej Organizatorem.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie imienia
i nazwiska) oraz danych osobowych dziecka (w zakresie imienia, nazwiska, wieku i nazwy
i adresu szkoły) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) w celach związanych
z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z jego Regulaminem.
3. Oświadczam, że zostałem/ zastałam poinformowany/ poinformowana, że:
a) administratorem moich danych osobowych i danych osobowych dziecka jest Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 30 /
/Oddział Terenowy w Poznaniu, ul. A. Fredry 12, 61-701 Poznań, zwany dalej
KOWR,
b) dane osobowe w zakresie wymienionym w ust. 2 przetwarzane będą w celach
związanych z przeprowadzeniem Konkursu plastycznego pt. „Warzywnie i owocowo,
czyli smacznie i zdrowo” na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu i mogą
być udostępniane innym odbiorcom jeżeli wynikać to będzie z przepisów prawa,
c) posiadam prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich
poprawiania,
d) podanie KOWR danych osobowych jest dobrowolne.
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu wizerunku dziecka
utrwalonego w trakcie sesji zdjęciowej podczas wręczania nagród w dowolnej formie i bez
ograniczeń czasowych.
5. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu, który
rozumiem i w pełni akceptuję.
6. Oświadczam, że zgłoszona do Konkursu praca nie była kiedykolwiek publikowana przez
osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich – jednocześnie
zobowiązuję się do ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad prawnych
powyższej pracy.
7. Przekazuję pracę plastyczną wykonaną zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz
zobowiązuję się do przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich do pracy
oraz nieograniczone prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do
opracowań pracy oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą
z możliwością jej przetwarzania do wydruku kolorowego, do wydania go na
elektronicznych nośnikach informacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, państw Unii
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Europejskiej, innych państw, w których podejmowana będzie działalność promocyjna,
informacyjna mająca na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod
produkcji a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych zgodnych ze
statutową działalnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, bez ograniczenia
egzemplarzy oraz liczby wydań we wszystkich wersjach językowych na czas
nieograniczony, na wszystkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacji, o
których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.).
8. Zobowiązuję się do niewykonywania wobec Organizatora przysługujących osobistych
praw autorskich do pracy, Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby
trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń do pracy konkursowej .
9. Jestem świadoma/y możliwości opublikowania pracy w dowolnej formie przez
Organizatora lub osoby trzecie, którym Organizator zleci taką publikację.
10. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami
z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z
korzystaniem, z wzoru pracy plastycznej, zobowiązuję się do pokrycia kosztów i zapłaty
odszkodowania związanego z roszczeniami takich osób.
11. Oświadczam, że za wykonanie oraz dostarczenie pracy zgodnie z Regulaminem
Konkursowym i przeniesienie do pracy: majątkowych praw autorskich oraz przeniesienie
prawa do wykonywania zależnych praw autorskich do opracowań pracy na wymienionych
w oświadczeniu wszystkich polach eksploatacji, oraz za niewykonywanie wobec
organizatora przysługujących mu osobistych praw autorskich oraz za przeniesienie
własności egzemplarza: pracy plastycznej– wynagrodzenie nie przysługuje.
12. Oświadczam, że Organizator ma uprawnienie do korzystania, rozporządzania,
rozpowszechniania przedmiotem konkursu w celach informacyjnych i promocyjnych,
edukacyjnych realizowanych przez KOWR w trakcie różnorodnych przedsięwzięć, w
każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, bez konieczności zapłaty
wynagrodzenia.

miejscowość i data*

Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego lub innej osoby uprawnionej do
reprezentowania Uczestnika *
*Uwaga!
Zgłoszenie do udziału w Konkursie wraz z oświadczeniem powinny być złożone na formularzu
stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz czytelnie podpisane. Prace nadesłane bez
spełnienia ww. wymogów nie będą brały udziału w Konkursie.
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