
 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

NA HASŁO PROMUJĄCE  

100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA  

PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

 

I. Organizator konkursu  

     Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz 

 

II. Cel konkursu 

Celem konkursu jest wybranie najlepszego hasła promującego 100. Rocznicę Odzyskania 

przez Polskę Niepodległości, które zostanie wykorzystane podczas imprez, uroczystości i 

wydarzeń organizowanych w Świebodzicach.  

 

III. Zadanie dla uczestników konkursu  

1. Zadaniem konkursu jest opracowanie hasła patriotycznego, które będzie mogło być 

używane  podczas całorocznych świebodzickich obchodów 100. Rocznicy Odzyskania 

Przez Polskę Niepodległości. 

2. Hasło powinno składać się z maksymalnie piętnastu wyrazów. 

3. Treść hasła nie może naruszać dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich. 

 

IV. Zasady konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Świebodzic, od 6 roku żcyia, bez górnej 

granicy wiekowej.  

2. Każdy uczestnik konkursu może przesłać max. 3 hasła.  

3. Projekty na hasło należy dostarczyć wraz z czytelnie wypełnioną i podpisaną Kartą 

Zgłoszeniową (Załącznik nr 1 do Regulaminu) w dowolnym poniżej sposobie:  

 a)  przesłać w formie elektronicznej na adres: weronika.tomczyk@swiebodzice.pl. 

 b)  przesłać pocztą na adres:   

Urząd Miejskiw Świebodzicach, ul. Rynek 1,58-160 Świebodzice, z dopiskiem: Konkurs 

na Hasło Promujące 100. Rocznicę Odzyskania Przez Polskę Niepodległości.   

c) dostarczyć bezpośrednio do Urzędu Miejskiego – Wydział Promocji, Informacji 

     i Współpracy Zagranicznej, ul. Żeromskiego 27, pokój nr 9, 10.  

 

V. Termin nadsyłania  

 

1. Hasła można zgłaszać od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 5 kwietnia 2018 r.  

2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków, a własność 

 nagrodzonego dzieła wraz z prawami  autorskimi  przechodzi  na Organizatora. 

 

 

 

 



 

 

 

3.  Wszyscy laureaci konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagród,  terminie 

     i miejscu ogłoszenia wyników listownie. 

4.  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora:  

  www.swiebodzice.pl oraz na fanpage’u Miasto Świebodzice na Facebook’u. 

 

 

VI. Komisja i nagrody 

 

1.   O wyłonieniu zwycięzcy konkursu zadecyduje komisja powołana przez Organizatora. 

 2.   Uczestnik konkursu nie może rościć jakichkolwiek pretensji co do sposobu    

przeprowadzenia konkursu, oraz jego rozstrzygnięcia. 

3.  Organizator przewiduje nagrody dla 100 osób. 

 

VII. Prawa autorskie i majątkowe 

 

     Uczestnik konkursu akceptując postanowienia niniejszego regulaminu i oświadcza, że: 

1. Zgłoszone hasła nie były dotychczas wykorzystane przez inny podmiot, bądź 

zaprezentowane innemu podmiotowi; 

2. Przysługują mu majątkowe i osobiste prawa autorskie do zgłoszonych w konkursie haseł; 

3. Uczestnik  konkursu  upoważnia  Urząd Miejski w Świebodzicach  do  wykorzystania  

nadesłanych  haseł  w całości, jak również w postaci ich dowolnych fragmentów.  

 

   VIII. Uwagi końcowe 

 

1. Prace nadesłane na konkurs bez dołączonej i podpisanej karty zgłoszenia nie zostaną   

  przyjęte do Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu oraz do   

 przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 


