
Załącznik do Uchwały Nr 897/2018 

Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju 

z dnia 14 lutego 2018 r. 

Regulamin Powiatowego Konkursu na amatorski spot reklamowy 

Buski Powiat - przyjazny klimat od 20 lat! 

§ 1.  

Postanowienia wstępne 

Organizatorem Powiatowego Konkursu na amatorski spot reklamowy Buski Powiat - przyjazny klimat 

od 20 lat, zwanego dalej Konkursem, jest Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju, zwany dalej Organizatorem. 

§ 2.  

Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest: 

1) uczczenie 20. rocznicy powstania Powiatu Buskiego, 

2) upowszechnianie wiedzy na temat samorządu lokalnego szczebla powiatowego, 

3) wzbudzenie zainteresowania życiem lokalnej społeczności, 

4) podtrzymywanie lokalnych tradycji, 

5) budowanie świadomości obywatelskiej, 

6) zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z funkcjonowaniem Powiatu Buskiego, 

7) wzmacnianie poczucia wspólnoty samorządowej w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję 

narodową, 

8) rozpowszechnianie godnych naśladowania wzorców osobowych i moralnych związanych z Powiatem 

Buskim, 

9) doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji i marketingu. 

§ 3.  

Zakres tematyczny Konkursu 

Zakres tematyczny Konkursu obejmuje: 

1) kontekst historyczny powstania i funkcjonowania Powiatu Buskiego, 

2) rolę wybitnych postaci Powiatu Buskiego, w tym: artystów, sportowców, przedsiębiorców,  osób 

zaangażowanych w działania na rzecz społeczności lokalnych, działania charytatywne, a także w działalność 

promującą Powiat Buski poza jego granicami, 

3) walory turystyczne i przyrodnicze  Powiatu Buskiego, 

4) atrakcje i życie kulturalne i sportowe Powiatu Buskiego, 

5) wpływ powstania Powiatu Buskiego na obecny kształt lokalnej rzeczywistości. 

§ 4.  

Przedmiot Konkursu 

Przedmiotem Konkursu jest stworzenie minimum 30 sekundowego filmu promującego Powiat Buski 

(amatorskiego spotu reklamowego).  

§ 5.  

Uczestnicy i zasady Konkursu 

1. Konkurs jest skierowany do młodzieży oraz osób dorosłych mieszkających na terenie Powiatu 

Buskiego. Organizator Konkursu nie przewiduje podziału uczestników Konkursu na kategorie wiekowe. 



2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zapisów niniejszego 

Regulaminu.  

3. Zgłoszenie prac na Konkurs uważane będzie za uznanie warunków niniejszego Regulaminu, 

wyrażenie zgody na publikowanie i wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o 

ochronie danych osobowych oraz nieodpłatne rozszerzenie praw autorskich na rzecz Organizatora Konkursu, 

tym samym uczestnicy Konkursu nie mogą rozpowszechniać prac konkursowych poprzez np. umieszczanie 

ich w Internecie przed ogłoszeniem oficjalnych wyników Konkursu. 

4. Prace konkursowe, o których mowa w § 4: 

1) nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych, 

2) nie mogą zawierać nieprawdziwych danych. 

5. Prace konkursowe uznane przez Komisję konkursową za niespełniające warunków, o których mowa 

w ust. 4, oraz zgłoszone po terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1, zostaną zdyskwalifikowane. 

§ 6.  

Komisja Konkursowa 

1. Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, powołuje Starosta Buski. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 5 osób. 

3. Komisja Konkursowa w szczególności: 

1) dokonuje kwalifikacji prac do konkursu, 

2) dokonuje oceny prac uwzględniając wartość merytoryczną pracy, aspekty związane z przekazem 

artystycznym, a także oryginalność pracy, zgodność z celami Konkursu, wyrazistość przekazu, pomysłowość, 

3) ustala ranking najlepszych prac konkursowych, 

4) sporządza protokół z przebiegu Konkursu i ogłasza jego wyniki. 

§ 7.  

Nagrody 

1. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

2. Uczestnik Konkursu, który zajmie: 

1) I miejsce otrzyma nagrodę finansową w wysokości 1.000 zł brutto (jeden tysiąc złotych) oraz tytuł 

Laureata Konkursu, 

2) II miejsce otrzyma nagrodę finansową w wysokości 800 zł brutto (osiemset złotych) oraz tytuł Laureata 

Konkursu, 

3) III miejsce otrzyma nagrodę finansową w wysokości 500 zł brutto (pięćset złotych) oraz tytuł Laureata 

Konkursu. 

3. Komisja może przyznać wyróżnienia w formie nagród finansowych w wysokości 300 zł brutto 

(trzysta złotych). 

4. Komisja zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. 

5. Komisja zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych 

prac. 

6. O miejscu i czasie uroczystego wręczenia nagród Laureatom wszystkie zainteresowane osoby zostaną 

powiadomione odrębnie. 

§ 8.  

Terminarz i przebieg Konkursu 



1. Zgłoszenia uczestników do Konkursu (według załącznika nr 1) wraz z wykonaną pracą utrwaloną na 

nośniku pamięci należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28 –

100 Busko – Zdrój, Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w terminie do 30 maja 2018 r. Zgłoszenia 

należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem uczestnika i dopiskiem „Buski 

Powiat - przyjazny klimat od 20 lat”. 

2. Do zgłoszenia uczestnika do Konkursu,  należy załączyć właściwe oświadczenie sporządzone według 

wzoru określonego w załączniku nr 1. 

3. Do Konkursu zakwalifikowani zostaną wszyscy uczestnicy, którzy zgłosili swoje prace  

w terminie określonym w ust. 1, oraz spełniają warunki niniejszego Regulaminu. 

4. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami i dokonaniu ich oceny zgodnie z § 

6 ust. 3 ustali termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 29 czerwca 2018 r. 

6. Po ogłoszeniu wyników Konkursu nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Powiatu Buskiego. 

7. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak Organizatorzy nie biorą 

odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym. 

8. Prace złożone na Konkurs nie będą zwracane autorom. 

9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Komisja 

Konkursowa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

Zgłoszenie uczestnika do Powiatowego Konkursu „Buski Powiat - przyjazny klimat od 20 lat” 
Imię 

 i nazwisko 

uczestnika  

Imiona i nazwiska rodziców / prawnych 

opiekunów uczestnika1) 
Adres 

uczestnika 

Nr telefonu uczestnika lub jego 

opiekuna prawnego albo inne 

dane kontaktowe2) 
Tytuł pracy 

     

 

OŚWIADCZENIE RODZICA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA
3)

 

 

Ja……............................................................................................................................,oświadczam, że: 

                                                                       (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)  

 

1) wyrażam zgodę na udział mojego syna
4)/

mojej córki
4)

......................................................................................  
                                                                                (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) 

w Konkursie „Buski Powiat - przyjazny klimat od 20 lat” organizowanym przez Zarząd Powiatu 

w Busku – Zdroju, 

2) zgłoszona do Konkursu praca  jest  wynikiem własnej twórczości  mojego syna
4)

 / mojej córki
4) 

i 

nie narusza praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich, a także nie została zgłoszona do 

innych konkursów, 

3) wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do zgłoszonej do Konkursu pracy pt. 

................................................................................................................ na rzecz Powiatu Buskiego,  

4) wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu zgłoszonej pracy na wszystkich polach 

eksploatacji, a w szczególności na potrzeby tego Konkursu i promocji Powiatu Buskiego, zgodnie z ustawą 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

5) wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych mojego syna
4)

/ mojej córki
4)

 ............................... 

............................................................................... oraz jego
4)

/ jej
4)

 wizerunku w bazie danych Organizatora 

Konkursu „Buski Powiat - przyjazny klimat od 20 lat”, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie tych 

danych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia 

i ogłoszenia wyników w/w Konkursu. 

............................................................. 

        (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

_____________________________________________________________________________ 

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU
3)

 

Ja ...................................................................................................................................., oświadczam, że: 

(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) 

1) wyrażam zgodę na udział w Konkursie „Buski Powiat - przyjazny klimat od 20 lat” organizowanym przez 

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju, 

2) zgłoszona do Konkursu praca jest wynikiem mojej  twórczości  i nie narusza praw autorskich ani 

jakichkolwiek innych praw osób trzecich, a także nie została zgłoszona do innych konkursów, 

3) wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do zgłoszonej do Konkursu pracy pt.  

................................................................................................................ na rzecz Powiatu Buskiego, 

4) wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu zgłoszonej pracy na wszystkich polach 

eksploatacji, a w szczególności na potrzeby tego Konkursu i promocji Powiatu Buskiego, zgodnie z ustawą 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 



5) wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych oraz mojego wizerunku w bazie danych 

Organizatorów Konkursu „Buski Powiat - przyjazny klimat od 20 lat”, a także wyrażam zgodę na 

przetwarzanie tych danych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu 

przeprowadzenia i ogłoszenia wyników w/w Konkursu. 

............................................................ 

                    (data i podpis Uczestnika Konkursu) 

 

1)  dotyczy wyłącznie osób niepełnoletnich 

2)  dane kontaktowe zostaną wykorzystanie jedynie w celach związanych z Konkursem „Buski Powiat - przyjazny klimat od 20 lat”, 

t.j. np. w celu poinformowania autora pracy konkursowej (lub jego opiekuna prawnego) o terminie rozstrzygnięcia Konkursu 

3)  należy wybrać właściwe oświadczenie 

4)  niewłaściwe skreślić 

 


