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Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 
 

Regulamin gęsinowego konkursu plastycznego 
„Gęś w podróży po Kujawach i Pomorzu” 

 
 
1. Organizator i czas trwania Konkursu:  
1.1. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z siedzibą przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń 
1.2. Konkurs rozpoczyna się 12 listopada 2015 roku. 
1.3. Konkurs kończy się 23 listopada 2015 roku (decyduje data wpływu pracy). 
1.4. Prace, które wpłyną po terminie nie zostaną ocenione.  
 
 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie i przyznawania nagród: 
 2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać pracę plastyczną o tematyce  
„Gęś w podróży po Kujawach i Pomorzu”, do 23 listopada 2015 roku (decyduje data wpływu 
pracy) na adres:  
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Pl. Teatralny 2 
87-100 Toruń 
pokój 219 
z dopiskiem: „konkurs plastyczny gęsina”.  
 
3. Specyfikacja techniczna 
3.1. Prace mogą być wykonane techniką dowolną, jednak format prac nie może przekraczać 
standardowego A3 (42 x 29,7 cm). 
3.2. Prace na odwrotnej stronie muszą zawierać poniższe informacje [drukowanymi literami]: 

-IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY,   
-WIEK,  
-IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA/RODZICA, Z KTÓRYM BĘDZIEMY SIĘ KONTAKTOWAĆ W RAZIE 
WYGRANEJ 
-BEZPOŚREDNI TELEFON DO WW. OPIEKUNA/RODZICA 
-MIEJSCE ZAMIESZKANIA [MIEJSCOWOŚĆ, GMINA, POWIAT] 

3.3. Oceniana będzie pomysłowość, oryginalność, staranność oraz wykonanie pracy. 
 
4. Informacje o wręczeniu nagród 
4.1. Rozdanie nagród odbędzie się 1 grudnia 2015 roku, o godzinie 11, w Urzędzie 
Marszałkowskim, Pl. Teatralny 2 w Toruniu, sala patio na I piętrze.  
4.2. Opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni o wygranej i zaproszeni na rozdanie 
nagród telefonicznie do 27 listopada 2015 roku.  
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4.3. Laureaci biorąc udział w konkursie akceptują termin rozdania nagród i zobowiązują się 
do przybycia (jeśli nie osobiście, to wyznaczają zastępstwo).  
4.4. Nieodebrane w dniu 1 grudnia 2015 roku nagrody pozostają w dyspozycji organizatora. 
4.4. Jeśli data rozdania nagród ulegnie zmianie, informacja o tym zostanie przekazana nie 
później, niż dwa dni przed planowanym terminem rozdania. 
4.5. Prace zwycięzców zamieścimy na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl wraz z danymi 
autora, tj. imię, nazwisko, wiek i miejscowość.  
4.6. Prace mogą być wykorzystywane w terminie późniejszym do celów promocyjnych 
następnych edycji kampanii gęsinowej. 
4.7. Nieodebrane prace zostaną komisyjnie zniszczone (można je odebrać najpóźniej do 31 
grudnia 2015 roku).  
 
5. Postanowienia końcowe:  
5.1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z 
niniejszym regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty 
zakończenia Konkursu.  
5.2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności 
skierowanej na adres Organizatora (Urząd Marszałkowski, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń). 
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 30 dni od otrzymania.  
5.3. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się 
postanowieniom Regulaminu Konkursu i akceptuje jego treść.  
5.4. Poszczególne postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie.  
5.5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dane podane przez uczestników 
zostaną wykorzystane tylko na potrzeby realizacji konkursu. 
5.6. Zwycięzcy i wyróżnieni wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, w tym na 
wykonywanie i publikowanie zdjęć, między innymi na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego oraz za pośrednictwem mediów. 
5.7. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest 
udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie www.kujawsko-
pomorskie.pl  
5.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
   
6. Wysyłając pracę konkursową uczestnik akceptuje zapis:  
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; 
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” 

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/

