
REGULAMIN KONKURSU „CHOINKA OD GMINY” 

I. ORGANIZATOR KONKURSU i ADRES ODBIORU NAGRODY: 

Organizatorem Konkursu jest: 

Urząd Gminy Wejherowo 

Ul. Transportowa 1  

84-200 Wejherowo 

II. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez mieszkańca Gminy Wejherowo Kolędy Świątecznej 

dwóch zwrotek z podkładem muzycznym lub bez i przesłanie jej w formie pliku audio-video lub w 

formie linku do źródła w którym plik został zamieszczony na adres mailowy: 

choinkaodgminy@ugwejherowo.pl. 

2. Celem konkursu jest propagowanie śpiewania Kolęd w okresie świątecznym.  

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1.  W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Wejherowo, którzy: 

a) Zapoznali się w regulaminem konkursu i akceptują jego treść; 

b) Prawidłowo wypełnili i dołączyli do maila formularz zgłoszeniowy; wyrazili zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych; wyrazili zgodę na publikację wizerunku oraz wypełnili oświadczenie dotyczące 

praw autorskich. Dokumenty należy wypełnić, podpisać, zeskanować oraz dołączyć do maila 

zawierającego plik audio-video lub link do źródła w którym plik został zamieszczony.  

2. W przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu oświadczenie i formularz podpisują przedstawiciele 

ustawowi.  

3. W temacie wiadomości mailowej należy wpisać : Konkurs „Choinka od Gminy” 

4. Konkurs rozpoczyna się 6 grudnia 2020 r. od godziny 24.00, a kończy 12 grudnia 2020 r. o godzinie 

24.00. 

5. O kolejności decyduje data i godzina wpływu maila na wskazaną skrzynkę mailową.  

6. Utwory zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.  

7. Dopuszcza się możliwość grupowego wykonania utworu. W tym przypadku formularz zgłoszeniowy 

oraz inne dokumenty niezbędne do wzięcia udziały w konkursie powinny wypełnić wszystkie osoby 

wykonujące utwór.  

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE: 

1. Plik audio-video musi być nagrany w takiej formie by można było ocenić czy utwór wykonywany 

jest przez osobę zgłaszającą swój udział w konkursie. Plik lub link do pliku należy przesłać na adres 

mailowy: choinkaodgminy@ugwejherowo.pl 

V. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

1. Ocenie podlegać będą tylko maile zawierające plik audio-video lub link do źródła w którym plik 

został zamieszczony oraz wymagane dokumenty. 
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2. Organizator powoła komisję konkursową, która dokona oceny kolejności wpływu maili 

zawierających utwory oraz kompletności zawartych w nich dokumentów. Nagrodę otrzyma pierwszych 

20 – stu wykonawców ( grup) którzy prześlą utwór wraz z wymaganymi dokumentami ( decyduje data 

i godzina wpływu utworu/ linku do utworu na maila: choinkaodgminy@ugwejherowo.pl 

 

3. Z przebiegu konkursu komisja sporządzi protokół. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania zgłaszającego do uzupełnienia dokumentacji 

dotyczącej udziału w konkursie w kwestiach budzących wątpliwości.  

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1. Ogłoszenie wyniku konkursu odbędzie się dnia 15 grudnia br. poprzez publikację informacji na 

stronie Urzędu Gminy Wejherowo oraz profilu Gminy Wejherowo prowadzonym na portalu 

społecznościowym Facebook.  

2. Utwory wykonane przez Laureatów konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem zostaną opublikowane 

na stronie internetowej Urzędu Gminy Wejherowo. 

VII. NAGRODY 

1. Nagrodą za udział w konkursie dla pierwszych 20 osób ( grup)  jest „niezwykła”  choinka o wysokości 

ok. 100 cm. 

2. Odbiór nagrody będzie możliwy w Urzędzie Gminy Wejherowo od dnia 16 grudnia do 21 

grudnia włącznie, w godzinach pracy Urzędu Gminy Wejherowo tj. 7.30 – 15.30  przy ulicy 

Transportowej 1, 84-200 Wejherowo za okazaniem dowodu tożsamości. 

3. Osoby niepełnoletnie, które wzięły udział w konkursie i stały się jego laureatem odbierają nagrody 

wraz z przedstawicielem ustawowym.  

VIII. PRAWA AUTORSKIE I DANE OSOBOWE 

1. W konkursie mogą brać udział tylko utwory, które są wynikiem indywidualnej pracy twórczej 

uczestnika, nie naruszające praw osób trzecich i wolne od wad prawnych. 

2. Z chwilą przesłania utworu do konkursu uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z utworu przez 

Organizatora dla celów konkursowych.  

3. Dane Osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie 

z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) tylko i wyłącznie do celów konkursu na podstawie oświadczenia o wyrażeniu 

stosownej zgody, której wzór stanowi załącznik nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu.  

4. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego regulaminu.  

5. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu Organizator będzie miał prawo do nieodpłatnego 

korzystania z utworu poprzez jego publikację na stronie internetowej Gminy Wejherowo. 

6. Utwór publikowany będzie na stronie internetowej gminy Wejherowo.  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w trakcie jego trwania bez 

podania przyczyny.  

2. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

3. Organizator konkursu po jego rozstrzygnięciu usunie pliki nadesłane po terminie oraz te, nadesłane 

przez osoby, które nie znalazły się w zakwalifikowanej grupie ( pierwszej dwudziestce). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe jak i niemajątkowe poniesione przez 

uczestnika konkursu bądź przez osoby trzecie w związku z uczestnictwem w konkursie.  

5. W kwestiach spornych dotyczących organizacji konkursu decyduje Komisja Konkursowa.  

6. Regulamin oraz jego załączniki podlegają publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Wejherowo z możliwością jego pobrania oraz wydruku.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

8. Kontakt w sprawach Konkursu: podinsp.. do spraw promocji i komunikacji społecznej Joanna Wnuk 

tel.728 842 689 

 

 

 

 

 

 

 


