
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NAJCIEKAWSZE HASŁO PROMUJĄCE KALENDARZ SPORTOWEGO ANDERSA 2022 

 

 
§ 1. Definicje 

Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile  z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 
1. RR lub zamiennie Organizator – Rada Rodziców LXII LOMS, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa; 
2. Uczestnik – każdy, uczęszczający aktualnie do LXII LOMS uczeń lub każdy, aktualnie zatrudniony pracownik LXII LOMS, 

który zgłosił chęć uczestnictwa w Konkursie poprzez wysłanie hasła w formie elektronicznej na adres e-mail: 
rada.rodzicow.62lo@anders.edu.pl; 

3. Konkurs – Konkurs NAJCIEKAWSZE HASŁO PROMUJĄCE KALENDARZ SPORTOWEGO ANDERSA 2022; 

4. Regulamin – Regulamin Konkursu NAJCIEKAWSZE HASŁO PROMUJĄCE KALENDARZ SPORTOWEGO ANDERSA 2022. 

 
§ 2. Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Rada Rodziców LXII LOMS, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa. 
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
3. Konkurs będzie trwał w dniach od 15.11. do 21.11.2021 roku (okres trwania Konkursu). 
4. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać 

się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem 
i z jego akceptacją. 

 
§ 3. Przedmiot i przebieg Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu jednego 
Laureata Konkursu tj. Uczestnika, który w okresie trwania Konkursu: 
1. wykaże się kreatywnością i stworzy najciekawsze, autorskie, premierowe, niepublikowane wcześniej hasło promujące 

Kalendarz Sportowego Andersa 2022; 
2. prześle na adres e-mail: rada.rodzicow.62lo@anders.edu.pl zgłoszenie do Konkursu zawierające propozycję hasła dla 

Kalendarza Sportowego Andersa 2022, posiadającego cechy wskazane w w/w pkt 1; 
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie wraz z hasłem prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty 

zgłoszenia do Konkursu (załącznik nr 1). 
2. Komisja Konkursowa ogłosi 23.11.2021 roku Laureata Konkursu, a informacja na ten temat zostanie przekazana, 

w kolejności Laureatowi Konkursu, na adres e-mail, z którego przysłano zgłoszenie, a następnie zostanie opublikowana na 
stronie internetowej Szkoły (www.anders.edu.pl) oraz w serwisie społecznościowym Facebook (Sportowy Anders) . 

3. Zastrzega się na rzecz Komisji Konkursowej prawo do niewyłaniania Laureata Konkursu, w przypadku niskiego poziomu 
kreatywności haseł zgłoszonych do Konkursu lub nieposiadania przez nie cech wskazanych w §3 ust.1 pkt 1. 

 
§ 4. Komisja Konkursowa 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowośc i 
zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Laureata Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (zwaną „Komisją 
Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora: 
• Anna Szymczyk - Dyrektor LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego; 
• Dorota Rutkowska – Zając – Z-ca Dyrektora LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego; 
• Paulina Wrońska -  Przewodnicząca Rady Rodziców LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. 
 
Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 

§ 5. Nagrody 
1. Wygraną w konkursie jest nagroda o wartości 500 zł. 
2. Nagroda nie podlega zwrotowi lub wymianie, w szczególności na środki pieniężne. 

 
§ 6. Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika 
bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej, wynikające z przyczyn 
niezależnych od niego, zwłaszcza z wadliwego działania systemu informatycznego Uczestnika lub działania sieci Internet. 

mailto:konkurs@rzf.pl
http://www.anders.edu.pl/


 
§ 7. Prawa autorskie 

1. W Konkursie mogą brać udział jedynie te propozycje haseł, o których mowa w §3 ust.1 pkt 1 Regulaminu i będące wynikiem 
indywidualnej pracy twórczej Uczestników, które nie naruszają praw osób trzecich oraz wolne są od wad prawnych. 
2. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę  na korzystanie z tego hasła przez Organizatora dla 
celów konkursowych. 
3. Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu i wyłonienia Laureata Konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Laureata 
Konkursu na Organizatora, majątkowych praw autorskich  do  korzystania  i rozporządzania  zwycięskim  hasłem na  wszystkich  
polach  eksploatacji  wskazanych  w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator jest 
uprawniony do korzystania z hasła w sposób anonimowy - bez konieczności każdorazowego podawania danych Laureata 
Konkursu. Na warunki te Uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu. 
4. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać hasło każdą techniką - w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do 
hasła, w tym w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać hasło w każdy inny sposób 
w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
Organizator będzie uprawniony do dalszego  rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi. W związku 
z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskiego hasła autorowi tego hasła - Laureatowi Konkursu, poza 
uprawnieniem do uzyskania nagrody określonej w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do 
osób trzecich, które te prawa następnie nabyły. 
5. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem praw autorskich do hasła 
reklamowego zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko 
Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatora 
z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie 
i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione 
i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe 
czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.  
 

§ 8. Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, opóźnienia, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania 
przyczyn oraz bez rekompensaty dla Uczestników. 
2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na adres jego siedziby, wraz ze 
szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danego Uczestnika w związku z Konkursem, 
najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia okresu trwania Konkursu. Reklamacje związane  z  Konkursem  rozstrzyga  
Komisja  Konkursowa  w  terminie  14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację 
jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku  naruszenia 
przez danego  Uczestnika  zasad  Regulaminu, próby oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika 
naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy. Wykluczony 
Uczestnik  traci prawo do ubiegania się o nagrody określone w Regulaminie, a w przypadku gdy otrzymał nagrodę zobowiązany 
jest do jej zwrotu. 
4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią bez zgody 
Organizatora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw. 
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Organizatora. 
7. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie 
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu. 
8. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w Sekretariacie LXII LOMS oraz na www.anders.edu.pl 



      ZAŁACZNIK NR 1    

      KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA W KONKURSIE  
 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….. 
Klasa (dotyczy ucznia)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. tel. ………………………………………. 

 
 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść. Oświadczam, że posiadam pełnię praw 

autorskich do hasła i przenoszę je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze 

szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania hasła do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przed jego publikacją. 

Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 

na polach eksploatacji wskazanych w Dz.U. 1994 nr 24 poz. 8 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie wykorzystania, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora 

oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu. 

 
Wyrażam zgodę na udział mojej/-go córki/syna na udział w konkursie*  
 
 
 

 
 
     ……………………………………………………………                               ………………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………….. 

     ……………………....................................... 

                data i podpis autora hasła                             * Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

       niepełnoletniego uczestnika Konkursu 

 


