
Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ogłasza konkurs na hasło reklamowe. 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-8 do wzięcia udziału w konkursie na hasło 
reklamowe Spółki GOKOM. Do 28.01.2022 roku można przesyłać propozycje 
oryginalnych, niebanalnych, żartobliwych i tych super poważnych haseł 
reklamowych na adres e-mail: sekretariat@go-kom.pl z tytułem ”konkurs na hasło 
reklamowe”. Hasło powinno nawiązywać do działalności GOKOM Sp. z o.o. tj. 
gospodarka odpadami, dostawa wody i odbiór ścieków. 

Najlepsze hasło zostanie wykorzystane do promocji Spółki między innymi: na 
stronie internetowej, materiałach promocyjnych, ulotkach, banerach itp. Szczegóły w 
regulaminie. 

Nagroda główna: laptop 

Regulamin konkursu na hasło reklamowe GOKOM 
Sp. z o. o.  

I. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 

II. Czas trwania konkursu 

1. Konkurs rozpocznie się 10.01.2022 r. i będzie trwał do 07.02.2022 r. 
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w lutym 2022 r. 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń klas 1-8 szkół podstawowych 
zlokalizowanych na terenie gminy Boguchwała.   

2. Uczestnictwo w Konkursie polega na przesłaniu na adres e-mail: 
sekretariat@go-kom.pl propozycji jednego hasła reklamowego wraz 
z podaniem imienia, nazwiska twórcy, klasy oraz szkoły. 

3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu 
wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Warunkiem udziału w 
Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia 
prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), według załączonego wzoru 
(Załącznik nr 1). 

4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem 
konkursu. 
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IV. Zasady konkursu 

1. Do Konkursu może być zgłoszone tylko hasło wymyślone i napisane osobiście 
przez uczestnika. 

2. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić jedno hasło. W przypadku przesłania 
większej ilości haseł, brane jest pod uwagę tylko pierwsze nadesłane hasło.   

3. Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w 
niniejszym Regulaminie. 

 

V. Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagroda 

1. Hasła reklamowe będą oceniane przez Prezesa Zarządu GOKOM Sp. z o. o. 
2. Prezes Zarządu oceni prace biorąc pod uwagę oryginalność, wywoływanie 

pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania. 

Hasło reklamowe powinno nawiązywać do zadań wykonywanych przez 
Organizatora tj. gospodarka odpadami, dostawa wody i odbiór ścieków. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu 
w przypadku niespełnienia kryteriów. 

4. Autor zwycięskiego hasła otrzyma nagrodę rzeczową. Organizator dopuszcza 
możliwość nagrodzenia większej ilości uczestników konkursu. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej: 
www.go-kom.pl 

VI. Przesłanie hasła na adres jest jednoznaczne z oświadczeniem: 

1. Praca jest moim samodzielnym i oryginalnym utworem w rozumieniu ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). 

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem 
autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z zm.), oraz zgody na publikację 
w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora, oraz 
w Internecie. Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do przesłanej 
pracy, pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o przeniesieniu 
praw autorskich na Organizatora konkursu, według załączonego wzoru 
(Załącznik nr 1).  

 

Załącznik nr 1 

do regulaminu konkursu na hasło reklamowe GOKOM  



.............................................................. 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

............................................................... 

Imię i nazwisko prawnego opiekuna 

Autora pracy konkursowej 

.............................................................. 

Adres zamieszkania uczestnika konkursu 

.............................................................. 

Nazwa szkoły 

Hasło reklamowe: 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora 
Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych 

Jako opiekun prawny autora hasła reklamowego: 

...........................................................................................................................................

......................................, 

zwanej dalej „utworem”, zgłoszonej do Konkursu, oświadczam, iż jestem 
uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w 
zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako opiekun prawny 
przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu autorskie prawa 
majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania 
utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, a Organizator 
konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu. 
Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, 
przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego 
oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie 
wykorzystania i rozporządzania utworem powstałym w wyniku wykonania i 
zgłoszenia utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z 
opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora 
dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i 
zależne na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu 
magnetycznego; 



2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze 
Zamawiającego oraz wyświetlanie utworu pod adresami domenowymi 
Zamawiającego; 

3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, 
odtwarzanie a także publiczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym; 

5) publikowanie poszczególnych elementów składających się na utwór, w 
każdej formie; 

6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy utworu. 

Jako opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym 
powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym 
zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. 

Jako opiekun prawny autora utworu gwarantuję, że utwór jest autorstwa 
mojego podopiecznego i że w związku z wykonaniem utworu i 
przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na 
Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

Jako opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla 
realizacji przedmiotowego Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy i 
przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) 

........................................................................................................... 

Data i podpis prawnego opiekuna autora utworu 

 

 


