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REGULAMIN KONKURSU 

NA PROJEKT GRAFICZNY MASKOTKI  

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA  

„WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” 

 

I. Cel Konkursu: 

1. Wyłonienie najlepszego projektu graficznego maskotki promującej obszar 

Wielkich Jezior Mazurskich, w tym jego zasoby kulturowe.  

2. Zaangażowanie mieszkańców w aktywną  promocję Wielkich Jezior Mazurskich 

poprzez wykorzystanie ich możliwości twórczych i rękodzielniczych. 

  

II. Organizator konkursu: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

 

III. Uczestnicy konkursu:  

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą w szczególności 

mieszkańcy obszaru działania LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” tj. gminy wiejskie: 

Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Pozezdrze, Srokowo, Wydminy oraz gminy 

miejsko – wiejskie: Ryn i Węgorzewo. 

 

IV. Zasady konkursu:  

1. Przedmiotem konkursu jest projekt graficzny maskotki złożony w wersji 

drukowanej lub na nośniku elektronicznym (w formacie jpg lub pdf).   

2. Ważnym elementem pracy jest opis projektu stanowiący uzasadnienie nawiązania 

do zasobów kulturowych obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.  

3. Do projektu powinien zostać dołączony kompletny formularz zgłoszeniowy 

podpisany przez autora pracy, w przypadku osoby nieletniej wypełniona  

 i podpisana zgoda rodzica/opiekuna prawnego.  

4. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 30 lipca 2020r.  

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 20 dni od daty zakończenia konkursu.  

6. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu 

konkursu. 

7. Uczestnik konkursu może złożyć więcej niż jedną pracę. 

8. Prace muszą być pracami autorskimi, nienagrodzonymi wcześniej w innych tego 

typu konkursach.  

9. Złożone prace nie będą zwracane ani odsyłane autorom projektów. 

 

V. Kryteria oceny:  

Ocenie podlega projekt maskotki pod względem wizualnym i nawiązaniem  w swojej 

formie do historii, kultury, tradycji i charakteru obszaru działania LGR „Wielkie 

Jeziora Mazurskie”. 

 

VI. Miejsce, termin i sposób składania projektu: 

1. Informacje dotyczące konkursu na projekt graficzny umieszczone będą na stronie 

LGR www.mazurylgr.pl, na Facebooku LGR, na stronach członkowskich gmin.  

http://www.mazurylgr.pl/
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2. Do projektu graficznego należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

3. Projekt należy złożyć w biurze Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

w Wilkasach lub w Węgorzewie, w godz. 07:30 – 15:30, przesłać pocztą 

tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres 

promocja@mazurylgr.pl, w terminie do 30 lipca 2020 r. z dopiskiem „Maskotka 

LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.  

4. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie 

konkursu lub dostarczone po terminie, o którym mowa w pkt. VI ust. 3 nie będą 

podlegały ocenie Komisji.  

 

VII. Zasady przyznawania nagród: 

1. Komisja konkursowa wyłoni jednego zwycięzcę konkursu oraz przyzna trzy 

wyróżnienia. 

2. Autor wygranej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł netto 

(słownie: jeden tysiąc złotych netto). Autorzy wyróżnionych prac otrzymają 

atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

3. Przekazanie nagrody odbędzie się w terminie 20 dni od daty rozstrzygnięcia 

konkursu. 

4. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem 

projektu graficznego maskotki ponosi uczestnik konkursu.  

5. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagrody zostanie podana na 

stronie internetowej www.mazurylg.pl oraz na Facebooku LGR „Wielkie Jeziora 

Mazurskie”.  

6. Komisji konkursowej przysługuje prawo do niewyłonienia zwycięzcy. 

 

VIII. Postanowienia końcowe:  

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją przez uczestnika postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

2. Zgłoszenie projektu maskotki do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem 

majątkowych praw autorskich do tego projektu i jego nazwy na rzecz 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” na 

wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności na utrwalaniu   

i zwielokrotnianiu wszelkimi technikami, publicznym prezentowaniu różnymi 

środkami przekazu.  

3. Przeniesienia autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje także zezwolenie 

na wykonywanie autorskich praw zależnych.  

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia, nazwiska, 

wizerunku i informacji o zwycięzcy konkursu i osób wyróżnionych oraz 

umieszczenie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych organizatora oraz 

w mediach i Internecie.  

5. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na każdym jego etapie.  

7. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz sporne, dotycząc organizacji 

konkursu  rozstrzyga Organizator konkursu.   

 

mailto:promocja@mazurylgr.pl
http://www.mazurylg.pl/
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IX. Administrowanie danymi osobowymi: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu w zakresie ich adresu  

e-mail i numeru telefonu, pozyskanych w związku z organizacją Konkursu, na 

podstawie zgody osób, których dane dotyczą, jest Organizator.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym 

udziału w Konkursie. Wpisując w formularzu zgłoszenia swój prywatny numer 

telefonu i adres e-mail uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych 

osobowych przez Organizatora.  

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w taki sposób i w takim 

zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów związanych z organizacją  

i przeprowadzeniem Konkursu, z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu 

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 – Dz. Urz. UE z dn. 4 maja 2016 r.), dalej jako 

RODO.  

4. Stosownie do art. 13 RODO, Organizator w treści załącznika nr 1 do Regulaminu 

spełnia wobec uczestników konkursu obowiązek informacyjny dotyczący 

przetwarzania ich danych osobowych. 

 

Załączniki do Regulaminu: 

 

1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

2. Karta Zgłoszenia do konkursu 

3. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu o wyrażeniu 

zgody na uczestnictwo w Konkursie. 

4. Oświadczenie - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

w celu uczestnictwa w konkursie  

5. Oświadczenie  - ZGODA Rodzica/Opiekuna NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH w celu uczestnictwa w konkursie
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na projekt graficzny maskotki Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA  

„WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” 

 

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia 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, zwanego dalej „RODO”.  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

Mazurskie”, z siedzibą w Węgorzewie (11-600) przy Placu Wolności 1b, tel. 87 428 47 41, e-mail: 

biuro@mazurylgr.pl.  

2. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli za zgodą osoby, której dane 

dotyczą, do celów związanych z:  

1) organizacją przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” konkursu, 

tj. rekrutacji uczestników, oceny zgłoszonych prac, wyłonienia laureatów Konkursu, wydania nagród  

i podania do wiadomości publicznej informacji o laureatach;  

2) realizacją obowiązku powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji przez 

Organizatora;  

3) upowszechnianiem informacji (promocją) na temat Konkursu i nagrodzonych autorów prac;   

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa  

w Konkursie, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.  

4. Odbiorcami danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska mogą być uczestnicy (w tym 

podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem przy promocji Konkursu). Odbiorcami danych 

osobowych w zakresie numeru telefonu i adresu mailowego będą uprawnieni pracownicy 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz inne podmioty uprawnione 

do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i zawartych przez Administratora 

umów. Dane te mogą zostać przekazane Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora lub do chwili cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez osobę, 

której dane dotyczą. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie przed ogłoszeniem 

rozstrzygnięcia Konkursu, przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału  

w Konkursie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

8. Dane nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej.  

9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.  

10. W oparciu o dane osobowe Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

nie będzie podejmowało zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania.  

11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne  

z prawem przetwarzanie danych osobowych, na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

mailto:biuro@mazurylgr.pl
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu na projekt graficzny maskotki Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU  

NA PROJEKT GRAFICZNY MASKOTKI STOWARZYSZENIA  

LOKALNA GRUPA RYBACKA  

„WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” 

 

Imię i nazwisko uczestnika 

konkursu 

 

 

Kontakt tel. 

 

 

Adres e-mail 

 

 

Opis projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu oraz w pełni i bez zastrzeżeń akceptuję 

jego postanowienia. 

Oświadczam, że jestem autorem wykonanej pracy konkursowej i posiadam do niej nieograniczone 

prawa autorskie.   

Zgłoszona na konkurs praca nie była publikowana i nagradzana w innych konkursach.  

Przenoszę na Organizatora nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczenia terytorialnego oraz na 

zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do przesłanego projektu na wszystkich polach 

eksploatacji.  

 

…………………………….. 

miejscowość, data 

………………………………………. 

podpis uczestnika 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu na projekt graficzny maskotki Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

 

 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

(dotyczy uczestników niepełnoletnich)  

 

 

Imię i nazwiska rodzica/opiekuna ………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna …………………………………………………... 

 

Niniejszym, jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) w konkursie na 

projekt graficzny Maskotki Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

Mazurskie”. 

 

 

 

 

…………………………….. 

miejscowość, data 

………………………………………. 

podpis rodzica/opiekuna 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na projekt graficzny maskotki Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH w celu uczestnictwa w konkursie (wyrażenie zgody jest niezbędne do wzięcia 

udziału w Konkursie) 

 

 

ZGODA UCZESTNIKA KONKURSU 

na przetwarzanie danych osobowych  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora (Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”) moich danych osobowych podanych w formularzu 

zgłoszeniowym, w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail i numeru 

telefonu, przez Administratora Danych celem zgłoszenia uczestnictwa i wzięcia udziału w 

KONKURSIE NA PROJEKT GRAFICZNY MASKOTKI Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.  

Znam treść klauzuli informacyjnej, w tym cel i sposób przetwarzania danych osobowych oraz 

prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania. Jestem świadomy/a tego, że 

przysługuje mi prawo do wycofania w każdym momencie wyrażonej przeze mnie zgody.  

 

 

 

…………………………….. 

miejscowość, data 

………………………………………. 

podpis uczestnika 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku: 

Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku wraz  z imieniem i nazwiskiem przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Plac Wolności 1b, 11-

600 Węgorzewo poprzez publikację wizerunku na stronie internetowej Administratora.  

 

…………………………….. 

miejscowość, data 

………………………………………. 

podpis uczestnika 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu na projekt graficzny maskotki Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”- ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH w celu uczestnictwa w konkursie (wyrażenie zgody jest niezbędne do wzięcia 

udziału  

w Konkursie) - dotyczy uczestników niepełnoletnich (wypełnia Rodzic/Opiekun). 

 

 ZGODA RODZICA/OPIEKUNA  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora (Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”) danych mojego dziecka 

…………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) w postaci imienia i 

nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail i numeru telefonu, celem zgłoszenia 

uczestnictwa i wzięcia udziału przez w KONKURSIE NA PROJEKT GRAFICZNY 

MASKOTKI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.  

Znam treść klauzuli informacyjnej, w tym cel i sposób przetwarzania danych osobowych oraz 

prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania. Jestem świadomy/a tego, że 

przysługuje mi prawo do wycofania w każdym momencie wyrażonej przeze mnie zgody.  

 

…………………………….. 

miejscowość, data 

………………………………………. 

podpis rodzica/opiekuna 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ORGANIZATORA (Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”) moich danych osobowychw postaci imienia i 

nazwiska numeru telefonu, celem zgłoszenia uczestnictwa i wzięcia udziału mojego dziecka 

w KONKURSIE NA PROJEKT GRAFICZNY MASKOTKI Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.  

Znam treść klauzuli informacyjnej, w tym cel i sposób przetwarzania danych osobowych oraz 

prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania. Jestem świadomy/a tego, że 

przysługuje mi prawo do wycofania w każdym momencie wyrażonej przeze mnie zgody.  

 

 

 

…………………………….. 

miejscowość, data 

………………………………………. 

podpis rodzica/opiekuna 

 


