REGULAMIN
Konkursu na pracę graficzną pod tytułem:
"Moje wakacje z Sierżantem Pyrkiem w tle”

1.

Postanowienia ogólne:

Celem konkursu jest uzyskanie pracy graficznej (zdjęcie, kartka okolicznościowa, plakat)
zwanej dalej pracą konkursową pt.: "Moje wakacje z Sierżantem Pyrkiem w tle”.
2.

Organizator konkursu:

Administrator platformy www.pyrek.pl , którym jest Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań.
3.

Cel konkursu:
1) wzmacnianie świadomości w zakresie przestrzegania przepisów prawa;
2) promowanie zdrowego stylu życia;
3) kształtowanie i umacnianie postaw asertywnych wobec stereotypów przyzwolenia na
łamanie zasad bezpieczeństwa;
4) wzbudzanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych;
5) promowanie bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku.

4.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1) konkurs skierowany jest do wszystkich osób w wieku do 10 roku życia:
przedszkolaków, dzieci klas 1-3 jak również zarejestrowanych użytkowników portalu
www.pyrek.pl, zwanych dalej uczestnikami (rejestracji do platformy Sierżanta Pyrka
można dokonać w każdym momencie i nie jest ona wymogiem koniecznym
do wzięcia udziału w konkursie);
2) prace konkursowe należy wykonać:
a) w całości na platformie www.pyrek.pl /Klub Przyjaciół Sierżanta Pyrka /Wyślij
Kartkę albo
b) wykonać w wersji elektronicznej we własnym zakresie przesłać w formacie PDF lub
JPG na adres: sierzant.pyrek@po.policja.gov.pl;
3) prace konkursowe są zgłaszane przez uczestników indywidualnie, w sposób wskazany
w pkt. nr 2 w terminie do 10 września 2021r.
4) każdy uczestnik może stworzyć tylko jedną pracę;
5) praca konkursowa powinna jednoznacznie kojarzyć się z profilaktyką i bezpiecznymi
zachowaniami; nie może wzbudzać negatywnych emocji w tym strachu, czy agresji;
6) do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników,
nienaruszające praw autorskich osób trzecich oraz nigdzie poprzednio
niepublikowane;

7) uczestnik zobowiązany jest do przesłania na adres: sierzant.pyrek@po.policja.gov.pl
wypełnione załączniki wraz z numerem telefonu kontaktowego, niezbędnego
w przypadku pracy zwycięskiej w ramach przekazania nagrody (skan, zdjęcie, PDF),
8) Wszelkie czynności mające znaczenie prawne w związku z konkursem realizują
w imieniu uczestników ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
5. Ramy czasowe konkursu i zgłaszanie prac:
1) Konkurs jest organizowany dla uczestników zamieszkałych na terenie województwa
wielkopolskiego;
2) Posiedzenie wojewódzkiej komisji konkursowej odbędzie się 15 września 2021 r.,
a
uczestnicy
zostaną
poinformowani
o
wynikach
na
stronie
www.pyrek.pl/aktualności:
3) Przekazanie nagród laureatom konkursu poprzedzone zostanie kontaktem
telefonicznym w celu ustalenia formy ich przekazania.
6. Zasady oceny prac oraz skład komisji konkursowej:
1) Oceniane będą tylko prace indywidualne wykonane przez uczestnika;
2) Ocenie podlegać będzie:
a) zgodność pracy z regulaminem,
b) czytelność przekazu,
c) pomysłowość i kreatywność,
d) poprawność merytoryczna;
3) W skład komisji konkursowej wchodzą: policjanci Wydziału Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wskazani przez Naczelnika tego Wydziału.
7. Zasady wyboru oraz nagradzania prac:
1. Fundatorem nagród jest Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu,
2. Liczba laureatów: I, II, III miejsce oraz wyróżnienia;
3. Rodzaj nagród - Maskotka Sierżanta Pyrka, oryginalny kubek wraz z zestawem
materiałów edukacyjnych.
8. Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo:
1) prezentacji nagrodzonych prac m.in. na stronie internetowej www.pyrek.pl;
2) wykorzystania prac konkursowych w działaniach promocyjnych, informacyjnych,
profilaktycznych, opublikowania ich w całości lub we fragmentach w wydawnictwach
okolicznościowych, materiałach informacyjnych, Internecie lub w inny sposób;
3) wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub
z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

9. Wykaz załączników:

1) załącznik nr 1 - oświadczenie uczestnika;
2) załącznik nr 2 - własność intelektualna i prawa autorskie.
Załączniki stanowią integralną część niniejszego Ragulaminu

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo
(imię i nazwisko, login uczestnika)

w
konkursie
na
pracę
graficzną
pod
tytułem
"Moje
wakacje
z Sierżantem Pyrkiem w tle” , na zasadach określonych w Regulaminie ww. konkursu,
w szczególności do udostępniania jego danych osobowych.
2. Oświadczam, że
(imię i nazwisko, login uczestnika)

przysługują wyłącznie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej oraz,
że nie narusza ona praw osób trzecich, ani przepisów prawa. Ponoszę pełną
odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych
ze zgłoszoną pracą konkursową. Jestem świadomy, że w przypadku zgłoszenia roszczeń
osób trzecich do zgłoszonej pracy konkursowej, jak i naruszenia przepisów prawa w tym
Regulaminu konkursu, praca zostanie wykluczona z konkursu oraz, zgadzam
się na wystąpienie po stronie organizatora konkursu w przypadku wytoczenia przez
osobę trzecią powództwa z tytułu naruszenia praw autorskich i na przyjęcie
odpowiedzialności za naruszenie w imieniu mojego podopiecznego, jeżeli zostanie
stwierdzone, że naruszenie zostało spowodowane moim działaniem lub zaniechaniem.
3. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.
4. W imieniu mojego podopiecznego – wskazanego wyżej uczestnika konkursu, na potrzeby
konkursu
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) (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1, zm.: Dz. Urz. UE L: z 2018 r. Nr 127 poz.
2 oraz z 2021 r. Nr 74 poz. 35) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych moich i uczestnika konkursu w celu jego prawidłowego przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia oraz w celach wskazanych w Regulaminie konkursu dostępnym
na stronie www.pyrek.pl
..…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, login uczestnika, data, nr telefonu)

Zał cznik nr 2

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
I PRAW AUTORSKICH
1. Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny uczestnika:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, login uczestnika)

oświadcza w imieniu uczestnika, że zgłaszając pracę konkursową ma (w tym
po pozyskaniu od uprawnionych organów) pełne prawo do dysponowania materiałem
zgłoszonym do Konkursu oraz że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe
do materiału, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich.

2. Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny uczestnika oświadcza w jego imieniu,

że przyjmuje całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek
roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku
z pracą zgłoszoną do Konkursu i zawartych w niej treści oraz za ewentualne naruszenie
praw osób trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego
wizerunku osoby niepełnoletniej.

3. Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny uczestnika, oświadcza w jego imieniu,
że praca konkursowa nie brała udziału w innych konkursach.

4. W ramach przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1 przedstawiciel

ustawowy/opiekun prawny wyraża zgodę na nieograniczone w czasie i terytorialnie
korzystanie i rozporządzanie pracą konkursową na wszystkich polach eksploatacji,
w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) w zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej - wytwarzania określoną

techniką egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;

2) obrotu oryginałem lub zwielokrotnionymi egzemplarzami, na których utrwalono
pracę konkursową - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału
albo egzemplarzy;

3) rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż określony w pkt 2 —

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 4, następuje wraz
z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem do zezwolenia

na wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności egzemplarzy prac
oraz nośników, na których zostały one utrwalone. Odrębna odpłatność
z ww. tytułu nie przysługuje.
6. Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny uczestnika oświadcza, że jest uprawniony
i należycie umocowany do złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 1-5 i bierze na
siebie odpowiedzialność za wszelkie prawne następstwa braku takiego uprawnienia
lub umocowania.
.....…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, login uczestnika, nr telefonu, data)

