
 

Regulamin Konkursu” Dlaczego warto uprawiać sport ?”  

I. Postanowienia ogólne  

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Dlaczego warto uprawiać sport ?”. 

2. Celem konkursu jest stworzenie HASŁA i historyjki promującej aktywność fizyczną wśród dzieci i 

młodzieży ze szkół podstawowych. Konkurs zorganizowany został w ramach kampanii edukacyjnej 

AKADEMIE SPORTU GOSiR zachęcającej najmłodszych do uprawiania sportu. 

3. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach. 

4. Konkurs trwa od 17.10.2022 do 10.11.2022.  

II. Warunki uczestnictwa  

1.Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej z terenu Gminy Komorniki.  

2.Uczestnik może zgłosić do konkursu jedno hasło i dołączyć historyjkę w wersji pisemnej lub 

graficznej ilustrującą przedstawioną sentencję. Hasło powinno zostać stworzone w języku polskim. 

Przykładowe prace dostępne są na www.gosirkomorniki.pl . 

3.Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z hasłem i historyjką należy przesłać za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na biuro@gosirkomorniki.pl lub dostarczyć osobiście do biura GOSiR w 

Komornikach ul. Polna 37 do dnia 10.11.2022. do godz. 16:00. 

4.Zgłoszenie hasła jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nieodpłatne i nieograniczone w 

czasie wykorzystanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatorów na różnych 

polach eksploatacji. Wycofanie zgody na wykorzystanie hasła jest równoznaczne z wycofaniem się z 

konkursu. Organizatorzy zastrzegają jednocześnie, iż nie są zobowiązani do użytkowania zwycięskiego 

hasła.  

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od 

niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.  

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby 

trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.  

 

III. Nagrody  

1. Dla autora zwycięskiego hasła przewidziana jest nagroda – voucher do sklepu sportowego o 

wartości 300 zł oraz gadżety od Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zwycięska praca konkursowa 

zostanie zilustrowana przez studio graficzne i podpisana nazwiskiem pomysłodawcy.  

2. Autor hasła, które zajmie drugie miejsce, otrzyma voucher do sklepu sportowego o wartości 200 zł 

oraz gadżety od Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wyróżniona praca konkursowa zostanie 

zilustrowana przez studio graficzne i podpisana nazwiskiem pomysłodawcy.  

 

http://www.gosirkomorniki.pl/


3. Za zajęcie trzeciego miejsca Autor otrzyma voucher do sklepu sportowego o wartości 100 zł oraz 

gadżety od Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wyróżniona praca konkursowa zostanie 

zilustrowana przez studio graficzne i podpisana nazwiskiem pomysłodawcy.  

4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej www.gosirkomorniki.pl oraz na fanpagu GOSIR. 

5. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, nadesłanego hasła 

oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatorów oraz w innych 

środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.  

6. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do 

celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie 

prawo wglądu do nich i do ich poprawiania. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie 

Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). 

IV. Ocena 

 1. Oceny zgłoszonych haseł i przyznania nagród i upominków dokona powołane przez Organizatorów 

jury konkursu.  

2. Jury konkursu dokona wyboru najlepszego hasła na podstawie głosowania. W przypadku równości 

głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

3. Decyzja jury Konkursu o przyznaniu nagrody i upominków jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie.  

V. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.gosirkomorniki.pl oraz w siedzibie 

Gminnego Ośrodka Sportu i rekreacji w Komornikach ul. Polna 37.  

3. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: biuro@gosirkomorniki.pl  

4. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z 

uczestnictwa w Konkursie.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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