
Regulamin konkursu na opracowanie projektu 
„Flagi Kociewia” 

 
 
 

§ 1.  
Organizatorzy i cel konkursu 

 
1. Niniejszy regulamin konkursu plastycznego „Flaga KOCIEWIA”, zwany dalej „Konkursem”, 

określa warunki uczestnictwa oraz zasady przeprowadzenia konkursu. 

2. Organizatorem konkursu jest nieformalna grupa pn. ”Kasztelania Bytońska”  
działająca przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Edmunda Dywelskiego w Bytoni, 
zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Celem konkursu jest pozyskanie projektu flagi Kociewia (zwanej dalej „Flagą”), która 
stanie się jednym z zewnętrznych i symbolicznych elementów tożsamości Kociewiaków 
i będzie wykorzystywana w celach identyfikacyjnych, promocyjnych i popularyzatorskich. 

4. Flaga powinna jednoznacznie kojarzyć się z regionem Kociewia, nawiązywać do jego 
herbu, tradycji, kultury, przyrody i w syntetyczny sposób wyrażać jego charakter. 

 
 

§ 2.  
Warunki uczestnictwa 

 
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób pełnoletnich. 

2. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jeden projekt. 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1)  dostarczenie projektu flagi zgodnego z wymaganiami określonymi w § 1 pkt. 4 
niniejszego Regulaminu oraz uwzględniającego podstawowe zasady heraldyczno-
weksylologiczne udostępnione na stronie Ministerstwa Spaw Wewnętrznych 
i Administracji https://www.gov.pl/web/mswia/zasady-tworzenia-herbow-flag-
sztandarow-i-pieczeci-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-polsce 

2) dostarczenie opisu – uzasadnienia nawiązania do historii i tradycji ziemi kociewskiej; 
opis powodów użycia poszczególnych barw i symboli (kontekst historyczno-
heraldyczno-weksylologiczny). 

3) dostarczenie oświadczenia o udziale w konkursie i akceptacji postanowień 
Regulaminu (załącznik nr 1); złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze zgodą 
Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych. 

4) W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji (o której mowa w § 4) ani ich 
krewni i powinowaci, a także osoby uzależnione służbowo od członków ww. Komisji. 

 

 
§ 3.  

https://www.gov.pl/web/mswia/zasady-tworzenia-herbow-flag-sztandarow-i-pieczeci-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-polsce
https://www.gov.pl/web/mswia/zasady-tworzenia-herbow-flag-sztandarow-i-pieczeci-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-polsce


Termin i warunki dostarczenia prac 
 
1. Termin dostarczenia prac upływa dnia 1 sierpnia 2022 r.  

2. Pracę konkursową wraz z Załącznikiem nr 1 należy dostarczyć do siedziby Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Edmunda Dywelskiego w Bytoni lub przesłać na adres szkoły: 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edmunda Dywelskiego w Bytoni,  ul. Kasztelańska 3, 
83-210 Zblewo z dopiskiem „Konkurs na flagę Kociewia”.  

3. Projekt flagi powinien być wykonany w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym 
(format pliku *.pdf, *.jpg). 

4. Maksymalny rozmiar projektu nie powinien przekraczać formatu A3. 

5. Prace złożone po wyznaczonym terminie będą wykluczone z udziału w Konkursie. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i błędy związane  
z funkcjonowaniem firmy transportowej.  

7. Projekty konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom. 

 
 

§ 4.  
Ocena prac konkursowych 

 
1. Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, której zadaniem 

będzie rozstrzygnięcie Konkursu. 

2. W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu: jednostek samorządu 
terytorialnego, lokalnych grup działania i organizacji pozarządowych z terenu Kociewia. 

3. Komisja po wstępnej weryfikacji przez ekspertów z dziedziny heraldyki i weksylologii 
dokona oceny projektów według następujących kryteriów:  

a) zgodność z wymaganiami określonymi w § 1 pkt. 4 niniejszego Regulaminu, 
b) zgodność z podstawowymi zasadami heraldyczno-weksylologicznymi, 
c) walory artystyczno-estetyczne, 
d) oryginalność i pomysłowość, 
e) opis projektu.  

4. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu zgłoszeń Komisja dokona wyboru najlepszego 
projektu.  

5. Decyzje Komisji są ostateczne, nie podlegają odwołaniu i nie wymagają uzasadnienia. 

6. Zwycięzca wyraża zgodę na dokonanie w jego projekcie ewentualnych poprawek 
heraldycznych lub weksylologicznych i zobowiązuje się do dalszej współpracy mającej na 
celu przygotowanie zwycięskiego projektu do eksploatacji. 

7. Komisja zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania konkursu. 

8. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny. 

 
 
 



§ 5.  
Ogłoszenie wyników 

 
1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 28 sierpnia 2022 r.  

2. Informacja o zwycięskim projekcie znajdzie się na stronie internetowej 
https://kociewie24.eu/ oraz zostanie podana także do publicznej wiadomości. 

3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu odrębnym 
powiadomieniem drogą telefoniczną lub elektroniczną. 

 
 

§ 6.   
Nagrody 

 
Zwycięzca konkursu otrzyma bon podarunkowy o wartości  4000 złotych. 

 
 

§ 7.  
Prawa autorskie 

   
1. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że przysługują im pełne 

i niczym nieograniczone prawa autorskie do nadsyłanych prac konkursowych i, że prace 
konkursowe nie naruszają praw osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich lub dóbr 
osobistych. 

2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi  
z tytułu naruszenia praw określonych w pkt. 1., osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje 
Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze 
skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od 
wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

3. Uczestnicy konkursu z chwilą złożenia prac wyrażają zgodę na nieodpłatne ich 
wykorzystywanie oraz udostępnienie przez Organizatora w celach informacyjnych  
i promocyjnych. Powyższa zgoda jest nieograniczona w czasie. 

4. Organizator uprawniony jest do wykorzystania zwycięskiej pracy według swego uznania  
i zgodnie z aktualnymi potrzebami. Autor nagrodzonego projektu przenosi na 
Organizatora, autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do projektu flagi na 
wszystkich obecnych i przyszłych polach eksploatacji.  

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych ma charakter nieograniczony w czasie.  

6. Uczestnicy konkursu i Organizator, mając na uwadze w szczególności zasadnicze 
założenia konkursu określone w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu, przyjmują do 
wiadomości i nieodwołalnie akceptują, iż w ślad za dokonaniem na powyżej opisanych 
zasadach przeniesienia na Organizatora praw autorskich majątkowych do nagrodzonego 
projektu, Organizator wyraża zgodę na nieograniczone i nieodpłatne korzystanie z tegoż 
projektu przez ogół społeczności Kociewia, a Uczestnicy i Organizator zobowiązują się nie 
podnosić z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do korzystających z projektu 
członków społeczności Kociewia. 

https://kociewie24.eu/


7. W celu promocji konkursu Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania 
zgłoszonych do konkursu projektów bez uiszczania dodatkowego wynagrodzenia.  

 
 

§ 8. 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE [RODO] informujemy, iż: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu na flagę Kociewia 

wyszczególniony w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane do celów organizacji i przeprowadzenia konkursu na 
flagę Kociewia, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac w gablotach 
informacyjnych oraz na stronach internetowych wskazanych przez Organizatora 
konkursu. 

3. Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO) oraz prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit. f) RODO), którym jest 
umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie 
Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o laureatach oraz 
archiwizację dokumentów. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji konkursu na flagę Kociewia 
o jego rozstrzygnięciu przez okres 1 roku, chyba że z aktualnie obowiązujących przepisów 
będzie wynikało prawo lub obowiązek przechowywania przez dłuższy lub krótszy okres. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do danych na podstawie 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, którym Organizator 
powierzył przetwarzanie danych osobowych. 

6. W zakresie, w jakim wynika to z przepisów RODO, przysługują Pani/Panu: prawo dostępu 
do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych oraz/lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia 
udziału w konkursie na flagę Kociewia. 

9. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób 
opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 



§ 9. Zastrzeżenia 
 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska 
autorów prac, a także projektów konkursowych oraz zamieszczenia wybranych projektów 
w materiałach reklamowych Organizatora, w mediach i w Internecie. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagrody. 

3. Zastrzega się możliwość publicznej prezentacji wszystkich nadesłanych prac po 
zakończeniu konkursu i ogłoszeniu wyników.  

4. Złożone prace, które nie zostaną nagrodzone, można odebrać w siedzibie Organizatora    
w terminie do 3 miesięcy po rozstrzygnięciu konkursu.  

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać 
pod adresem mailowym: tdamaszk@gmail.com  lub telefonicznie: 509 682 738. 

 
 

mailto:tdamaszk@gmail.com


Załącznik nr 1 
 

 
OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE 

 
 
 
DANE UCZESTNIKA KONKURSU: 
 

Imię i nazwisko  

 ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: 

ul. ………………………………………………………………………………………………. 

kod…… - ……. miejscowość ……………………………………………………………….. 

telefon …………………………… e-mail ………………………………..…………… 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Niniejszym oświadczam, że zgłoszony przeze mnie do konkursu projekt flagi Kociewia jest 
moim dziełem i nie narusza osobistych praw autorskich osób trzecich.  
 
Oświadczam również, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuję 
jego postanowienia. 
 
 
 
...........................................               ………………………….………….......... 
    (miejscowość i data)     (czytelny podpis Uczestnika) 
 


