
Regulamin konkursu
„POKAŻ JAK DBASZ O NASZĄ PLANETĘ”

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik. 
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs  nie  jest  stworzony,  administrowany  ani  sponsorowany  przez  Facebook. 

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs  jest  prowadzony  na  stronie  https://www.facebook.com/gmina.mielnik 

(zwanej dalej “Fanpage Gminy Mielnik”).

Warunki uczestnictwa
1.  W  konkursie  mogą  brać  udział  przedszkolaki,  uczniowie  szkół  podstawowych  i 

średnich oraz osoby dorosłe.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego 

regulaminu.
3. Do Konkursu można zgłaszać prace indywidualne i grupowe.
4. Warunkiem  udziału  w  konkursie  jest  zaznaczenie  „lubię  to”  na  Fanpage  Gminy 

Mielnik oraz zaznaczenie „lubię to” pod postem konkursowym.

Czas trwania konkursu
1.  Konkurs trwa od 13.04.2022 r. do 22.04.2022 r. do godziny 21:00.
2. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu, nie później niż w terminie do 14 

dni za pośrednictwem FanPage.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony 

lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na:

1) zamieszczeniu  zdjęcia  własnego  autorstwa  przedstawiającego  sposób,  w  jaki 
uczestnik  konkursu  dba  o  naszą  planetę  i  swoje  najbliższe  otoczenie.  Zdjęcie 
należy  umieścić  jako  komentarz  pod  postem  konkursowym.  Przedstawiona 
wizualizacja  musi  być  związana
z  szeroko  rozumianą  ekologią  np.:  z  segregacją  śmieci,  podlewaniem  roślin, 
sadzeniem roślin, używaniem ekologicznych materiałów, sprzątaniem otoczenia, 
wykorzystywaniem  alternatywnych  źródeł  energii,  życiem  w  myśl  idei  „zero 
waste”,  oszczędzaniem  
i  ponownym  wykorzystywaniem  wody,  wykorzystywaniem  alternatywnych 
środków
transportu itd.;

2)  polubieniu posta konkursowego;
3) polubieniu Fanpage Gminy Mielnik.

1. Każdy uczestnik może umieścić jedno zdjęcie.
2. Do Konkursu można zgłaszać prace indywidualne i grupowe.
3.  W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym zgłaszanie 

treści  konkursowych  stanowiących  naruszenie  przepisów  prawa  lub  dobrych 
obyczajów,  



w szczególności zaś autorskich praw osobistych lub majątkowych, dóbr osobistych, 
prawa do wizerunku.

4.  Umieszczając zdjęcie konkursowe Uczestnik:
1) odpowiada za to, że zdjęcie jest jego autorstwa i  przysługują mu autorskie prawa 

majątkowe i osobiste do umieszczonego zdjęcia, nadesłane zdjęcie nie narusza 
praw osób trzecich, nie jest obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie  
zgłaszają  
w tym względzie żadnych roszczeń;

2) przekazuje na rzecz organizatora autorskie prawa majątkowe (niewyłącznej licencji,  
bez  ograniczeń  czasowych  i  terytorialnych)  jak  również  wyraża  zgodę  na 
przetwarzanie  
i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wskazanych polach eksploatacji bez
dodatkowego wynagrodzenia określonych w art. 50 ust z dnia 4 lutego 1994 o 
prawie  autorskim i  prawach  pokrewnych  w tym w szczególności  w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy;

b)  wytwarzania  określoną  techniką  egzemplarzy  zdjęcia,  w  tym  techniką  drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;
d) wprowadzania do obrotu, użyczenia zdjęcia lub najem oryginału albo egzemplarzy;
e)  rozpowszechniania  zdjęcia  w  sposób  inny  niż  określony  w  pkt  5  ppkt  2  w  tym 
publicznego  wykonania,  wystawienia,  wyświetlenia,  odtworzenia  oraz  nadawania  
i  reemitowania,  a  także  publicznego udostępniania  zdjęcia  w taki  sposób,  aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

1. Zwycięży 10 zdjęć z największą ilością polubień/reakcji na Fanpage Gminy Mielnik.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody 

za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi.
2. Uczestnictwo  w  konkursie  nie  skutkuje  w  żadnym  zakresie  nabyciem  przez 

Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie 
w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
1) kopiowanie,  modyfikowanie  oraz  transmitowanie  elektronicznie  lub  w  inny 

sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i 
baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

2) korzystanie  z  konkursu  w sposób  niezgodny  z  Regulaminem lub  powszechnie 
obowiązującymi przepisami.

Nagrody
1. Nagrodą w konkursie jest sadzonka rośliny.
2. W konkursie zostanie wyłonionych 10 zwycięzców, którzy zdobędą nagrodę.
3. Nagrodę należy odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Mielnik.
4. Organizator ma prawo podać imię i nazwisko Zwycięzcy na Fanpage Gminy Mielnik.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z 

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

WÓJT

dr Marcin Urbański


