Regulamin
KONKURSU NA HASŁO W RAMACH AKCJI „ZBIERZMY SIĘ DO KUPY”
Organizator: Urząd Miasta Katowice

Cel
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych haseł promujących prawidłowe postawy wśród
posiadaczy psów – tj. zbieranie psich odchodów. Hasło powinno spełniać następujące kryteria:


być oryginalne;



czytelne i jasne w przekazie;



zachęcające do sprzątania po swoim psie.

Zwycięskie hasła zostaną nadrukowane na tabliczki, a następnie rozmieszczone na terenie miasta
Katowice na skwerach, w parkach i terenach zielonych.

Uczestnicy i zgłoszenia
Konkurs ma charakter bezpłatny. Skierowany jest do osób pełnoletnich.
Zgłoszenie

hasła

należy

wysłać

w

formie

elektronicznej

na

adres

e-mail:

zbierzmysiedokupy@katowice.eu.
Zgłoszenie powinno zawierać dane kontaktowe autora hasła oraz potwierdzenie zapoznania się
z niniejszym regulaminem i jego akceptacji np. w postaci dopisku w wiadomości e-mail:
„Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem Konkursu na hasło w ramach akcji „ZBIERZMY SIĘ DO
KUPY” i jego akceptację”.
Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 13 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r.

Nagroda
Dla autora zwycięskiego hasła oraz autorów wyróżnionych haseł przewidziane są nagrody
rzeczowe.

Udzielenie licencji niewyłącznej
Uczestnik konkursu dokonując zgłoszenia, zgadza się na udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej,
nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanego hasła na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania i zwielokrotnienia na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym,
a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach

komputerowych, techniką drukarską, reprograficzną oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
b) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia;
c) prawa obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenia do obrotu przy
użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci
telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
d) użyczenia, najmu lub wymiany nośników, na których utwór utrwalono;
e) nadawania i reemitowania analogowego oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub
niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub
technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci
kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL,
jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.;
f) wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości
nadań i wielkości nakładów;
g) wykorzystania na stronach internetowych;
h) wykorzystania w utworach multimedialnych;
i) wykorzystywania fragmentów Utworu do celów promocyjnych i reklamy;
j) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym poprzez stacje naziemne, za
pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych,
serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub
zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,
w tym też w serwisach wymienionych w ust. 1 lit. e).
Uczestnik konkursu dokonujący zgłoszenia rezygnuje z wykonywania postanowień
prawnoautorskich.
Postanowienia końcowe
Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez

Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania
lub nieprzyznania mu nagrody.
Uczestnik oświadcza, że jest twórcą utworów zgłoszonych w konkursie oraz wyłącznie on jest
podmiotem praw autorskich do tych utworów.
Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdyby jego udział
w Konkursie naruszał prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące
przepisy prawa.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy,
pominięcia, kradzież, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, utratę zgłoszeń
lub ich opóźnienie w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez działanie czynników
pozostających poza wpływem Organizatora.
Zgłoszenie każdego hasła w Konkursie oznacza jednocześnie udzielenie przez Uczestnika
Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z hasła w zakresie jego
niekomercyjnej publikacji i publicznego udostępnienia w dowolnej formie, oraz ich
wykorzystywania w celach promocyjnych lub informacyjnych.
Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu Konkursu.
Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami,

będą rozstrzygane przez decyzję jury Konkursu. Decyzja jury jest ostateczna.
Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora

Konkursu danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku
z prowadzeniem konkursu.

