
Załącznik nr 1. 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu na hasło promujące rezygnację z jednorazowych worków 

foliowych na buty na rzecz toreb wielokrotnego użytku.  

HASŁO 
KONKURSOWE 

 

 

Imię i Nazwisko 
 

Numer kontaktowy  

Adres korespondencyjny 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

Adres e-mail  

 

Oświadczenie 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu na hasło promujące 
rezygnację z jednorazowych worków foliowych na rzecz wielorazowych toreb oraz, że akceptuję 
jego warunki.  

_______________________________________________________ 
Data, miejscowość i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN KONKURSU  

na hasło promujące rezygnację z jednorazowych worków foliowych na buty na rzecz toreb 

wielkokrotnego użytku 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku z siedzibą przy  
ul. Leśnej 6, zwane dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na hasło promujące rezygnację z 
jednorazowych worków foliowych na rzecz toreb wielokrotnego użytku. 

2. Konkurs adresowany jest przede wszystkim do osób korzystających z pływalni w Koziegłowach, 
ale może w nim wziąć udział każdy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Osoby biorące 
udział w konkursie nazywamy dalej Uczestnikami. 

II ZASADY KONKURSU 

1. Czas trwania konkursu: od 5 września 2022 r. do 18 września 2022 r. 
2. Zadaniem Uczestników jest zaproponowanie hasła propagującego zastąpienie jednorazowych 

worków foliowych wykorzystywanych na pływalni jako ochrona na buty, torbami 
wielokrotnego użytku. Uczestnik może zaproponować wyłącznie jedno hasło. 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w holu 
pływalni w Koziegłowach przy ulicy Piłsudskiego 3 oraz na stronie internetowej Organizatora 
(akwenczerwonak.pl). Formularz należy zostawić w skrzynce znajdującej się przy kasach 
pływalni do 18 września 2022 r. Przekazanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z 
akceptacją warunków niniejszego regulaminu. 

4. Zwycięskie hasło powinno być: 

a. Zwięzłe, 
b. zapadające w pamięć, 
c. nieobraźliwe. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na podstawie oceny powołanej przez Organizatora komisji 
konkursowej najpóźniej do 21 września 2022. 

6. Przewidziany jest wybór wyłącznie jednego zwycięzcy. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania zwycięzcy konkursu i przyznania wyróżnienia 

lub wyróżnień. 
8. W konkursie przewidziana jest nagroda główna:  

a. karnet na pływalnię o wartości 300 zł (ważność karnetu to 180 dni). 
b. torba sportowa z AKWENowymi gadżetami (skarpetki, ręcznik, bidon). 

9. Nagroda główna zostanie wręczona w ustalony bezpośrednio ze zwycięzcą sposób. 
10. Reklamacje z tytułu uczestnictwa w konkursie mogą być zgłaszane do 7 dni włącznie od daty 

ogłoszenia wyników. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej. 
11. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest dodatkowo do podpisania z Organizatorem umowy 

przeniesienia autorskich praw majątkowych do hasła reklamowego. Niedopełnienie 
powyższych formalności przez zwycięzcę ̨ konkursu skutkuje utratą przez niego prawa do 
odbioru nagrody oraz upoważnia Organizatora do przekazania nagrody innemu uczestnikowi 
konkursu.  

12. Zwycięzca konkursu przenosi na Organizatora konkursu majątkowe prawa autorskie do 
korzystania i rozporządzania zwycięskim hasłem reklamowym na wszystkich polach 
eksploatacji wskazanych w umowie, o której mowa w punkcie poprzedzającym. Organizator 
będzie uprawniony do dalszego rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi. W związku 
przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskiego hasła promocyjnego – 

https://www.akwenczerwonak.pl/


zwycięzcy konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w regulaminie, nie 
przysługują ̨ żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa 
nabyły.  

13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem prac konkursowych ponoszą ̨
uczestnicy konkursu.  

14. Organizator konkursu ma prawo wyłączyć z udziału w konkursie teksty, które nie spełniają ̨
warunków regulaminu lub naruszają ̨przepisy prawa.  

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik konkursu oświadcza, że:  

a) przysługują ̨ mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe do tekstu 
zgłaszanego w konkursie,  

b) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z 
naruszeniem ich praw autorskich.  

2. Zwycięzca wyraża zgodę ̨na opublikowanie w materiałach informacyjnych danych osobowych 
tj. imię ̨ i nazwisko autora hasła. Nadto Organizator przetwarza następujące dane osobowe 
Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu kontaktowego. 

3. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest Organizator 
konkursu. Uczestnicy konkursu z chwilą przystąpienia do niego wyrażają zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz późniejszej 
promocji. Uczestnicy mają prawo do: 
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania,  
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
c) przenoszenia danych,  
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio 

wyrażona została taka zgoda, 
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Organizatora 

danych osobowych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 
Konkursie. 

5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora. 
6. Organizator może dokonywać zmian w regulaminie, gdy konieczność ich dokonania wynikła po 

jego opracowaniu i jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. 
Zmiany wchodzą ̨ w życie i obowiązują ̨ uczestników konkursu i Organizatora od chwili ich 
opublikowania na stronie internetowej Organizatora.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania lub zawieszenia konkursu.  
8. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod adresem: www.akwenczerwonak.pl  .  
9. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 888). 
10. Nagrody nie odebrane do dnia 6 października 2022 r. przechodzą ̨na własność ́Organizatora.  

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu konkursu.  

 

  

http://www.akwenczerwonak.pl/

