
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr288/2020 

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 
z dnia 26.08.2020 

 
 

        Regulamin konkursu  
       na hasło kampanii społecznej związanej z przeciwdziałaniem przemocy    

w rodzinie 
 

 
§ 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału 

w konkursie na hasło kampanii społecznej związanej z przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie w ramach projektu „Nie musisz się bać” w ramach programu osłonowego 
„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie”.  
 

2. Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, zwana dalej 
„Organizatorem” (adres. ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki).  
 

3. Konkurs jest jednoetapowy i zostanie przeprowadzony na obszarze Miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego, zwanego dalej Miastem w dniach 03.09-18.09.2020 r. 
 

4. Zgłoszenie do konkursu wymaga: 
 

1) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu Konkursowym 
stanowiącym załącznik Nr 1 oraz załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu; 

2) wyrażenia zgody na przeniesienia praw autorskich do hasła promującego kampanię 
społeczną przeciwko przemocy w rodzinie; 

3) złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz o zobowiązaniu 
do przestrzegania Regulaminu; 

4) złożenia oświadczenia, że  hasło promujące kampanię społeczną przeciwko przemocy 
w rodzinie jest wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestnika konkursu oraz że hasło 
to nie narusza praw osób trzecich, jest wolne od wad prawnych a także nie zostało 
opublikowane lub rozpowszechnione. 
 

 
§ 2. CELE KONKURSU 

 
1. Celem konkursu jest:  

 
1) wyłonienie hasła promującego kampanię społeczną przeciwko przemocy w rodzinie; 
2) podniesienie świadomości mieszkańców Miasta na temat przemocy w rodzinie poprzez 

kampanię społeczną; 
3) uwrażliwienie dzieci, młodzieży, a także całego społeczeństwa na problem przemocy 

w rodzinie;  
4) zaangażowanie uczniów, osób dorosłych oraz instytucji społecznych w przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie; 
5) wzmocnienie pozytywnych wzorców życia rodzinnego wśród młodzieży. 

 
 

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
 
1. Konkurs jest skierowany do niepełnoletnich bądź pełnoletnich uczniów szkół z terenu Miasta 

jak również osób pełnoletnich zamieszkujących na terenie Miasta lub pracujących 
w instytucjach zajmujących się  przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie działających 
na terenie Miasta. 

 
2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za zgodą swojego rodzica lub opiekuna 

prawnego. 
 
 



§ 4. PRACA KONKURSOWA 
 
1. Praca konkursowa polega na stworzeniu przez uczestnika konkursu hasła promującego 

kampanię społeczną przeciwko przemocy w rodzinie, zwanego dalej „hasłem”. 
 
2. Hasło powinno być wynikiem indywidualnej i twórczej pracy uczestnika konkursu. 
 
3. Hasło nie może naruszać praw osób trzecich oraz powinno być wolne od wad prawnych. 
 
4. Przedmiotem pracy konkursowej nie może być hasło, które zostało już wcześniej 

opublikowane lub rozpowszechnione.  
 
5. Jeden uczestnik może zgłosić w Konkursie tylko jedno hasło.  
 
 

§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
1. W celu przystąpienia do Konkursu należy prawidłowo wypełnić Zgłoszenie konkursowe.  
 
2. Pełnoletni uczestnik konkursu wypełnia formularz Zgłoszenia konkursowego stanowiący 

złącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Jeżeli uczestnikiem konkursu jest osoba 
niepełnoletnia, wówczas rodzic/opiekun prawny takiego uczestnika wypełnia formularz 
Zgłoszenia konkursowego stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
Na Zgłoszeniu konkursowym w miejscach wyznaczonych do złożenia podpisu powinien 
znajdować się czytelny i odręczny podpis odpowiednio pełnoletniego uczestnika konkursu, 
rodzica/opieńka prawnego uczestnika niepełnoletniego. 

 
3. Wypełnione i podpisane Zgłoszenie konkursowe należy doręczyć Organizatorowi w terminie 

od dnia 03.09.2020 do dnia 18.09. 2020 r. do godz. 15.30: 
 
1) osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia w Urzędzie Miasta budynek 

C pokój nr 2, 
2) drogą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: wsp@tomaszow-maz.pl lub  
3) za pomocą listu poleconego na adres: Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, Wydział 

Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. 
 
4. Jeżeli doręczenie dokonywane jest drogą poczty elektronicznej Zgłoszenie konkursowe 

należy przesłać w formie zdjęcia lub zeskanowanego dokumentu.  
 
5. Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu Zgłoszenia konkursowego do Organizatora. 
 
6. Organizator odrzuci pracę konkursową, jeżeli: 
 
1) choćby jeden podpis na Zgłoszeniu konkursowym zostanie złożony nieprawidłowo, 

a w szczególności gdy podpis zostanie złożony maszynowo lub komputerowo bądź brak 
będzie choćby jednego wymaganego podpisu w miejscu wymaganych oświadczeń 
czy zgód, 

2) Zgłoszenie konkursowe wpłynie do Organizatora z przekroczeniem terminu wskazanego 
w ust. 3. 

3) hasło promującego kampanię społeczną przeciwko przemocy w rodzinie będzie napisane 
w sposób nieczytelny. 

 
7. Przystąpienie do konkursu następuje w dniu doręczenia Organizatorowi poprawnie 

wypełnionego Zgłoszenia Konkursowego. 
 
 

§ 6. KOMISJA KONKURSOWA 
 
1. Prawidłowy przebieg Konkursu zapewnia „Komisja Konkursowa”. 
 
2. Komisję Konkursową powołuje Organizator, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia 

bezstronności oraz przejrzystości Konkursu.  
 
3. Komisja składa się co najmniej z trzech członków. 



 
4. Członkowie Komisji Konkursowej wyłonią spośród swego grona Przewodniczącego.   
 
5. Posiedzenie Komisji Konkursowej wymaga sporządzenia pisemnego protokołu, który 

następnie zostanie podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Komisji 
Konkursowej. Dokumentacja z posiedzenia Komisji Konkursowej będzie przechowywana 
w siedzibie Organizatora w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia. 

 
6. W ramach swoich kompetencji Komisja Konkursowa: 
 
1) decyduje, czy Zgłoszenie Konkursowe spełnia wymagane warunki formalne;  
2) kwalifikuje pracę konkursową do oceny bądź do odrzucenia; 
3) dokonuje oceny prac konkursowych; 
4) wyłania Laureata Konkursu, którym będzie autor najlepszego hasła promującego kampanię 

przeciwko przemocy w rodzinie; 
5) czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu; 
6) rozstrzyga wątpliwości pojawiające się w związku z Konkursem.  
 
7. Jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne hasła, Komisja Konkursowa bierze 

pod uwagę hasło, które wcześniej zostało doręczone do Organizatora (decyduje data 
wpływu). 

 
§ 7. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

 
1. Ocena prac konkursowych składa się z dwóch etapów. 
 
2. W pierwszym etapie każdy członek komisji dokonuje samodzielnej oceny Prac 

Konkursowych i ustala liczbę punktów dla poszczególnych prac konkursowych w oparciu 
o następujące kryteria: 

1) związek hasła z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (0- 10 pkt); 
2) kreatywność, pomysłowość i oryginalność hasła (0-5 pkt); 
3) chwytliwość hasła (0-5 pkt); 
4) łatwość zapamiętania hasła (0-5 pkt). 
 
3. W drugim etapie Komisja konkursowa wylicza sumę punktów przyznanych 

dla poszczególnych prac konkursowych.   
 
4. Laureatem Konkursu zostaje uczestnik, którego hasło otrzyma największą liczbę punktów. 

W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje głos Przewodniczącego. Wybór Laureata 
Konkursu wymaga sporządzenia protokołu stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego 
Regulaminu. 

 
5. Komisja konkursowa ogłosi rozstrzygnięcie konkursu nie później niż do dnia 23.09.2020 r. 
 
6. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.tomaszow-maz.pl. 
 
7. Wszelkie rozstrzygnięcia, decyzje i interpretacje Komisji Konkursowej są ostateczne 

i nie przysługuje od nich odwołanie. Bez uszczerbku dla ust. 2 - 4,  Komisja Konkursowa 
podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos Przewodniczącego.   

 
§ 8. NAGRODY 

 
1. Laureat konkursu otrzyma nagrodę rzeczową. 
 
2. Zwycięska praca konkursowa wykorzystana zostanie jako hasło przewodnie kampanii 

społecznej przeciwko przemocy w rodzinie. 
 
3. Odbiór nagrody nastąpi w siedzibie Organizatora. 
 
4. Laureat Konkursu zobowiązany jest odebrać nagrodę osobiście. W przypadku, gdy 

Laureatem Konkursu jest osoba niepełnoletnia – nagrodę może odebrać również jej 
rodzić/opiekun prawny. 

 



5. Organizator poinformuje, telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej, Laureata 
Konkursu o terminie odbioru nagrody. 

 
6. W braku osobistego odbioru nagrody, zgodnie z ust. 3-5, nagroda przechodzi na innego 

uczestnika konkursu wskazanego przez Przewodniczącego. § 7 ust. 4 
stosuje się odpowiednio.  

 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania 

się z Laureatem Konkursu.   
 

8. Odbiór nagrody rzeczowej przez Laureata Konkursu dokumentowany jest protokołem 
stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

 
§ 9. PRAWA AUTORSKIE 

 
1. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 6, Laureat Konkursu oświadcza, że z chwilą otrzymania nagrody 

przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego hasła. 
 
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie 

pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, ze zm.), a w szczególności: 

1) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, 
2) wprowadzenie do obrotu, 
3) wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci, 
4) wprowadzenie do sieci Internet, 
5) publiczne rozpowszechnianie, 
6) wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora 
 
3. Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania przez Organizatora 

z nagrodzonego hasła na każdym odrębnym polu eksploatacji, nie wymienionym w ust. 2. 
 
4. Organizator jest uprawniony do korzystania z hasła w sposób anonimowy – bez konieczności 

każdorazowego podawania danych Laureata konkursu, tj. jego imienia lub nazwiska, 
pseudonimu. 

 
5. Z chwilą odebrania nagrody Laureat Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania 

w jego imieniu przysługujących mu autorskich praw osobistych do powstałego hasła. 
Upoważnienie to obejmuje uprawnienie Organizatora do:  

1) dokonywania wszelkich zmian i przeróbek hasła, w tym również do wykorzystania 
go w części lub całości oraz łączenia z innymi hasłami; 

2) decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu hasła. 
 
6. Wykonanie uprawnień, o których mowa w ust. 5 nie wymaga odrębnej zgody Laureata 

Konkursu jak również nie wymaga każdorazowego podawania danych Laureata konkursu, 
tj. jego imienia lub nazwiska, pseudonimu. 

 
7. Nagroda wyczerpuje wszystkie roszczenia finansowe Laureata Konkursu z tytułu 

przekazania praw do hasła. 
 
8. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, 

w szczególności praw autorskich, w związku z uczestnictwem w Konkursie i przekazaniem 
hasła Organizatorowi. 

 
§ 10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz danych osobowych 

rodziców/ opiekunów prawnych uczestników konkursu jest Prezydent Miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego z siedzibą w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. P.O.W. 10/16, 
97-200 Tomaszów Mazowiecki; 
 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem tych danych osoba, której dane dotyczą może się kontaktować 
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych zatrudnionym w Urzędzie Miasta 



w Tomaszowie Mazowieckim (elektronicznie na adres e-mail: iod@tomaszow-maz.pl 
lub telefonicznie pod numerem 44 724 23 11 wew. 549). 

 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania 

na stronach internetowych Organizatora przez okres niezbędny do realizacji tego celu 
a następnie przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.  

 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO1). 
 
5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

 
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami tych danych są: 

1) pracownicy Urzędu Miasta – na podstawie upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych; 

2) podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzają dane osobowe, dla których 
administratorem jest Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, 

3) osoby, które zapoznają się z informacją o konkursie na stronie internetowej Organizatora. 
 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora: 
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), 
2) sprostowania lub poprawiania swoich danych (art. 16 RODO), 
3) usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO). 

 
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 RODO). 
 

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
(art. 77 RODO). 

 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla wzięcia udziału 

w Konkursie. 
 

 
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem e-mail: 

wsp@tomaszowmaz.pl lub telefonicznie pod numerem 44 724 23 11 wew. 571 lub 575. 
 

2. Regulamin oraz wzór karty zgłoszeniowej i oświadczenia dostępne są na stronie 
internetowej  www.tomaszow-maz.pl 
 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów przewidzianych w niniejszym 
regulaminie, a w szczególności terminu zakończenia konkursu. 

 
4. Spory związane z konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym 

zakresie będą wiążące i ostateczne.   
 
5. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu i niewyłonienia Laureata 

Konkursu.  
 

6. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponosi pełnoletni uczestnik 
konkursu, jeżeli uczestnik jest niepełnoletni – koszty te ponosi jego rodzic/opiekun prawny.  

 
7. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) 
oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1231, ze zm.) 

                                                      
1 Rozporządzenie 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE 



Załącznik nr 1  
do Regulaminu konkursu na hasło promujące kampanię społeczną przeciwko przemocy 
w rodzinie. 
 

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE2 
(uczestnik pełnoletni) 

 
Ja niżej podpisana/y zgłaszam swój udział w Konkursie na hasło promujące kampanię społeczną 
przeciwko przemocy w rodzinie, organizowanym przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.  
 
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: …………………………………………………………… 
wiek: …………………………………………… 
Adres e-mail lub nr telefonu uczestnika konkursu: ..…………………………… 
 
Zadanie konkursowe: 
 
Napisz hasło promujące kampanię społeczną przeciwko przemocy w rodzinie (hasło powinno być 
napisane czytelnie): 
 

 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym na stronie 
internetowej Organizatora www.tomaszow-maz.pl , akceptuję ten Regulamin i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania. 
 

….......................................................... 
Data oraz czytelny podpis Uczestnika konkursu 

 
 

Przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu zwartych w Zgłoszeniu Konkursowym odbywa 
się na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
 
Uczestnik konkursu może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych zwartych w Zgłoszeniu 
Konkursowym w celu wynikającym z organizacji konkursu, w tym w celu uczestniczenia w konkursie. 
 
 

……….......................................................... 
                                                                                       Data oraz czytelny podpis Uczestnika konkursu 

 
 
Oświadczam, że zgłoszone do konkursu hasło promujące kampanię społeczną przeciwko przemocy w 
rodzinie jest wynikiem mojej indywidulnej pracy twórczej. Hasło nie narusza w żaden sposób autorskich 
praw majątkowych i niemajątkowych osób trzecich zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, ze zm.). Oświadczam również, 
że do dnia doręczenia Organizatorowi Zgłoszenia konkursowego, ww. hasło nie zostało opublikowane lub 
rozpowszechnione. 
 

…………........................................................... 
Data oraz czytelny podpis Uczestnika konkursu 

 
 
Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do hasła promującego kampanię społeczną przeciwko 
przemocy w rodzinie. 
 
....................................................... ........................................................... 
(data i miejsce) (czytelny podpis uczestnika konkursu) 
 

                                                      
2 Zgłoszenie konkursowe dotyczy osoby pełnoletniej, tj. osoby która ukończyła lat osiemnaście. 



Załącznik nr 2 
do Regulaminu konkursu na hasło promujące kampanię społeczną przeciwko przemocy 
w rodzinie. 
 

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE3 

(rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu) 
 
Ja niżej podpisana/y, będąca/y rodzicem/opiekunem prawnym                           
…………………………........................ 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 
 
wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/ dziecka, którego jestem opiekunem prawnym 
w Konkursie na hasło promujące kampanię społeczną przeciwko przemocy w rodzinie, 
organizowanym przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.  
                                                                      ………..…………......................................................... 

          Data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 
 
Adres e-mail lub nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu: 
..………………………… 
 
Zadanie konkursowe: 
Napisz hasło promujące kampanię społeczną przeciwko przemocy w rodzinie (hasło powinno być 
napisane czytelnie): 
 

 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym na stronie 
internetowej Organizatora www.tomaszow-maz.pl , akceptuję ten Regulamin i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania. 

......................................................... 
Data oraz czytelny podpis 

rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

 
Przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (rodzica/opiekuna uczestnika konkursu)  zwartych 
w Zgłoszeniu Konkursowym odbywa się na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
 
Rodzic/opiekun uczestnika konkursu może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych oraz danych osobowych niepełnoletniego uczestnika konkursu zwartych w Zgłoszeniu 
Konkursowym. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych a także danych osobowych 
mojego dziecka/  dziecka, którego jestem opiekunem prawnym będącego uczestnikiem konkursu zwartych 
w Zgłoszeniu Konkursowym w celu wynikającym z organizacji konkursu, w tym w celu uczestniczenia 
w konkursie. 
 

……….................................................... 
                                                           Data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 
 
Oświadczam, że zgłoszone do konkursu hasło jest wynikiem indywidulnej i twórczej pracy mojego dziecka/ 
dziecka, którego jestem opiekunem prawnym będącego uczestnikiem konkursu. Hasło nie narusza w żaden 
sposób autorskich praw majątkowych i niemajątkowych osób trzecich zgodnie z postanowieniami ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, ze zm.). 
Oświadczam również, że do dnia doręczenia Organizatorowi Zgłoszenia konkursowego, ww. hasło nie 
zostało opublikowane lub rozpowszechnione. 

…………........................................................... 
                                                                          Data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 
 
Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do hasła promującego kampanię społeczną przeciwko 
przemocy w rodzinie. 
........................................................ ........................................................... 
(data i miejsce) (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

                                                      
3 Zgłoszenie konkursowe dotyczy osoby niepełnoletniej, tj. osoby która nie ukończyła lat osiemnastu. 



Załącznik nr 3 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY RZECZOWEJ W KONKURSIE NA 
HASŁO PROMUJĄCE KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ PRZECIWKO 

PRZEMOCY W RODZINIE 
 
 
Imię i nazwisko Laureata Konkursu: .............................................................................. 
 
 
 
 
Tomaszów Maz., dnia ..............................................................................................  

Podpis Laureata Konkursu (rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 4 
do Regulaminu konkursu na hasło promujące kampanię społeczną przeciwko przemocy 
w rodzinie. 
 
 

PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Konkursowej konkursu 

 
na hasło promujące kampanię społeczną przeciwko przemocy z dnia........................ 

 
 

1. Zgodnie z Regulaminem Konkursu na hasło promujące kampanię społeczną przeciwko 
przemocy w rodzinie Komisja Konkursowa w składzie: 
 
Przewodniczący Komisji 
...................................................................................................................... 
Członek Komisji 
................................................................................................................................... 
Członek Komisji 
................................................................................................................................... 
Członek Komisji 
................................................................................................................................... 
Członek Komisji 
................................................................................................................................... 
Członek Komisji 
................................................................................................................................... 
 
 
po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs hasłami, wybrała jedno najlepsze: 
 
 
1. 
.......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Tomaszów Maz., dnia ...................................     
 
Podpisy: 
 
Przewodniczący Komisji 
...................................................................................................................... 
Członek Komisji 
................................................................................................................................... 
Członek Komisji 
................................................................................................................................... 
Członek Komisji 
................................................................................................................................... 
Członek Komisji 
................................................................................................................................... 
Członek Komisji 
................................................................................................................................... 
Członek Komisji 
................................................................................................................................... 
 
 


