
1 
 

Żubr…  
  

  
                                                                                                          fot. D. Piotrowska 

 

…majestatyczny król lasów 
 

 

 

Regulamin 

 

konkursu na souvenir (pamiątkę) pn.: „Gołuchowski król lasów”     

organizowany z okazji 40-lecia powstania  

Pokazowej Zagrody Zwierząt                   
w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie 

(dalej „Regulamin”) 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

2. Organizatorem konkursu pn.: „Gołuchowski król lasów” (dalej „Konkurs”) jest 

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów (dalej 

„Organizator”) 

3. Honorowy patronat nad Konkursem objęło Stowarzyszenie Miłośników Żubrów.  

4. Patronat medialny nad Konkursem objęli: „Echa Leśne”, „Przyroda Polska”.  

5. Konkurs organizowany jest na ternie Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Cele konkursu: 

- Promocja żubra, objętego ścisłą ochroną gatunkową i wpisanego do „Polskiej 

czerwonej księgi zwierząt”, zwrócenie uwagi na dalszą potrzebę ochrony tego 

gatunku. Uzmysłowienie, że populacje występujące w Polsce są stabilne, a sam żubr 

zwiększa swoją liczebność. 

- Promocja ośrodków hodowli zamkniętej dla żubra, dzięki którym zwiększa się 

liczebność tego gatunku. 

- Wykonanie projektów souvenirów. 

- Wydanie przez Organizatora souvenirów, których projekty zostały nagrodzone. 

7. Konkurs rozpoczyna się w kwietniu 2017 r. i kończy we wrześniu 2017 r. 
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8. Projekty souvenirów należy nadsyłać do 30 czerwca 2017 r. 

9. Nagrody w Konkursie ufundowane są przez Organizatora.  

 

§ 2 Zasady Konkursu 

 

1. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy uczestnik powinien zapoznać się z 

Regulaminem. 

2. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby posiadające polskie obywatelstwo 

(oraz miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), które są 

pełnoletnie lub poniżej 18 roku życia – posiadające zgodę rodzica/prawnego opiekuna.  

3. Projekty souvenirów nadesłane na Konkurs muszą być wykonane przez jednego 

autora.  

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz darmowy. 

5. Aby wziąć udział u Konkursie uczestnik musi przesłać do 30 czerwca 2017 r. do 

Organizatora na adres: 

Ośrodek Kultury Leśnej, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów (z dopiskiem 

KONKURS „Gołuchowski król lasów”): 

- autorski projekt souveniru (pamiątki) promującego żubry, 

- szczegółowy opis suweniru, a w szczególności: materiał z jakiego jest wykonany, 

jego wielkość oraz wyjaśnienie co to za pamiątka, do czego służy, jak działa, 

- wypełniony formularz zgłoszenia (dalej „Formularz”), w którym należy podać dane 

dotyczące autora pracy, wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

6. Projekt souveniru: 

- może być wykonany odręcznie lub w komputerze, 

- może być to rysunek kolorowy lub czarno-biały (w tym przypadku kolorystykę 

gotowej pamiątki podać w opisie), 

- projekt może zawierać również rzuty rysunku lub rysunki pomocnicze, 

- projekt należy przygotować i przesłać do Organizatora w formie wydruku i na płycie 

CD. 

7. Wymagania dotyczące souveniru zaprojektowanego przez uczestnika Konkursu: 

- powinien być niepowtarzalny, nawiązujący i kojarzący się z żubrami, 

- musi być wykonany z materiałów takich jak: drewno, papier, filc, bawełna, len, 

metal i inne ekologiczne, 

- jego wielkość nie może przekraczać 20 x 20 x 20 cm, 

- nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych 

produktów, 

- nie może naruszać praw osób trzecich (szczególnie dóbr osobistych, praw autorskich 

i praw do ochrony wizerunku). 

8. W przypadku, gdy zgłoszony do Konkursu projekt narusza jakiekolwiek prawa osób 

trzecich (w tym dóbr osobistych, autorskich praw materialnych i osobistych, dobra 

osobiste lub prawo do wizerunku), uczestnik wykluczony jest z Konkursu i 

zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby 

trzecie w związku z naruszeniem tych praw. 

9. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu do dwóch prac, spełniających wymagania 

zawarte w § 2 ust. 6 i 7 Regulaminu. 
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§ 3 Nagrody 

 

1. W Konkursie przyznane będą 3 nagrody oraz wyróżnienia. 

2. Nagrody: 

- pierwsze miejsce – nagroda o wartości 600 zł netto, 

- drugie miejsce – nagroda o wartości 450 zł netto, 

- trzecie miejsce – nagroda o wartości – 300 zł netto. 

3. Wyróżnienia: 

- publikacje i gry edukacyjne Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie o wartości 150 zł 

- Organizator zastrzega sobie prawo decyzji o liczbie wyróżnień. 

4. Jednemu uczestnikowi może być przyznana tylko jedna Nagroda. 

5. Laureat Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani 

żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 

6. Uczestnik odbierze Nagrodę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora.  

7. Nieodebrana Nagroda może być przesłana pocztą lub kurierem na adres podany przez 

laureata Konkursu. 

8. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana, 

pomimo dwukrotnego awizowania, Uczestnik traci prawo do Nagrody. 

9. Każdy laureat Konkursu musi pisemnie pokwitować odbiór Nagrody. Pokwitować 

odbiór Nagrody może również osoba upoważniona przez laureata. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody lub wyróżnienia, jeśli 

nadesłane projekty souvenirów nie będą spełniały oczekiwań Organizatora. 

 

§ 4 Przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu 

 

1. Skład jury ustala Organizator, a jego przewodniczącym jest Benedykt Roźmiarek, 

dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. 

2. Każdy członek jury ocenia pracę według kryteriów: 

- projekt autorski,  

- praca indywidualna, 

- projekt na souvenir zgodny z wymaganiami zawartymi w § 2 ust. 6 i 7 Regulaminu, 

- souvenir pomysłowy i estetyczny, 

- możliwość wykorzystania i wyprodukowania souveniru do promocji żubrów. 

3. Wszystkie projekty będą oceniane według skali punktów ustalonych przez członków 

jury. 

4. Wyniki Konkursu oraz reportaż z odbioru nagród będą opublikowane w 

wydawnictwach i na stronach internetowych Organizatora oraz Patronów Konkursu. 

Opublikowane wyniki Konkursu będą zawierały listę laureatów (która zawierać będzie 

imiona i nazwiska oraz nazwy miejscowości zamieszkania laureatów) oraz zdjęcia 

laureatów. 

5. Organizator zorganizuje wystawę pokonkursową, na której prezentowane będą 

wszystkie nadesłane na Konkurs projekty. Projekty będą podpisane imieniem i 

nazwiskiem autora oraz miejscem jego zamieszkania. 

6. O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomieni wiadomością e-mail. 

7. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu, na którym wręczone zostaną laureatom Nagrody, 

odbędzie się podczas konferencji „Żubry w kulturze i sztuce”, która odbędzie się 13-

14 września 2017 r. 
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§ 5 Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach 

związanych z Konkursem (czyli związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

Konkursu, opublikowaniem listy laureatów w publikacjach i na stronach 

internetowych Organizatora, Patronów Konkursu, w celu sprawozdawczości 

księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami). 

3. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [obwieszczenie Marszałka 

Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922)] 

4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich 

poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagrody. 

 

§ 6 Prawa autorskie 

 

1. Uczestnik Konkursu z chwilą przyznania od Organizatora Nagrody/Wyróżnienia w 

Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe: do przesłanego projektu i souveniru 

oraz do wyprodukowania nagrodzonego souveniru, a także do rozpowszechniania 

projektu i wyprodukowanego souveniru (w całości lub we fragmentach), obejmujące 

bez ograniczeń wielokrotności, terytorialnych i czasowych, pól eksploatacji 

określonych ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późniejszymi zmianami),  

- do nieodpłatnego publikowania projektów i zdjęć souvenirów w wydawnictwach, 

materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Organizatora, 

- do rozdawania wyprodukowanego souveniru przez Organizatora, jako upominku i 

nagrody w konkursach i wydarzeniach edukacyjnych, 

- do udostępniania wyprodukowanego souveniru, jako promocji żubrów i Ośrodka 

Kultury Leśnej w Gołuchowie, 

- do sprzedaży wyprodukowanego souveniru w sklepikach Ośrodka Kultury Leśnej w 

Gołuchowie. 

2. Każdy uczestnik Konkursu, w momencie zgłoszenia pracy do Konkursu, upoważnia 

Organizatora, z prawem dalszych upoważnień, do wykorzystania zarówno projektu i 

autorskiego souveniru, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera 

lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w 

związku z Konkursem. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w każdym czasie 

bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte przez 

uczestników. 

2. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna w wydawnictwach i na 

stronach internetowych Organizatora i Patronów Konkursu oraz do wglądu w 

siedzibie Organizatora. 

3. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

Zapraszamy do udziału! 
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Organizator: 
 

                    
 

Ośrodek Kultury Leśnej 
ul. Działyńskich 2 

63-322 Gołuchów 

tel./faks: 62 761 50 45, 62 761 50 46 

e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl 

www.okl.lasy.gov.pl      

 

Sprawy organizacyjne: 

Joanna Zalejska-Niczyporuk 

Dział Edukacji i Informacji Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie    

tel.: 62 761-50-45 wew. 132 

e-mail: joanna.zalejska@okl.lasy.gov.pl                                                           

 

Honorowy patronat:  

 

 
 

Patronat medialny: 

 

    
 

http://www.smz.waw.pl/

