
 
Bielsko-Biała, 15.05.2013 

Regulamin konkursu 
na hasło promujące cykl „Czuli barbarzyńcy” 

 
 

Postanowienia ogólne 
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie hasła promującego cykl imprez „Czuli 

barbarzyńcy. O kulturze czeskiej w XX wieku”. 
2. Organizatorem konkursu jest Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej. 
3. Partnerem konkursu jest firma „Jacek Korczyk”. 
4. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 

konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.  
5. Przesłanie zgłoszenia wraz z hasłem promującym cykl jest równoznaczne z poddaniem się 

uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.  
6. Konkurs jest otwarty. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek dołączyć do zgłoszenia 

pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie. Jednocześnie rodzice lub 
opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w konkursie, oświadczenie znajdujące się 
w poniższym regulaminie.  

7. Konkurs trwa od 16 do 28 maja 2013 roku.  
 
 

Zasady udziału w konkursie 
 

1. Hasła mogą być przesłane drogą mailową na e-mail: konkurs@czulibarbarzyncy.pl, 
pocztą tradycyjną na adres Kolegium lub dostarczone osobiście do siedziby Kolegium  
w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 30 (sekretariat ogólny, pokój 109) z dopiskiem 
„Czuli barbarzyńcy – konkurs” 

2. Termin zgłaszania prac mija 27 maja 2013 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia 
do siedziby Organizatora.  

3. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne  
i nieograniczone prawa autorskie do zgłaszanego hasła. Ponadto oświadcza, że wyraża 
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie hasła przez Organizatora konkursu. 

4. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska 
(bądź pseudonimu) i zdjęcia w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w 
wydawnictwach oraz na stronach internetowych Organizatora i Partnera konkursu. Zgoda 
dotyczy tylko i wyłącznie działań związanych z konkursem, jego promocją, ogłoszeniem 
wyników oraz opublikowaniem relacji z wycieczki będącej nagrodą w konkursie.  

 
 
 
 
 



 
5. Wraz z przesłaną pracą prosimy o podanie danych kontaktowych zgłaszającego oraz 

zawarcie w treści zgłoszenia klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez Organizatora i Partnera konkursu w celach wynikających z regulaminu 
tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 1997 r., poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysyłanie pracy 
na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania hasła.” 

6. Nagrodą w konkursie jest ufundowany przez firmę „Jacek Korczyk” rodzinny wyjazd (dla 
maksimum 4 osób) do Muzeum Škody w Mlada Boleslav. Organizator zapewnia 
użyczenie samochodu wraz z paliwem na dowolny weekend w czerwcu 2013 roku 
(dokładny termin należy ustalić z Partnerem konkursu). Użyczenie samochodu, o którym 
mowa w punkcie nastąpi na zasadach określonych przez Partnera konkursu. Użyczenie 
następuje w piątek (od godziny 9:00), a zwrot w poniedziałek do godziny 9:00. Nagroda 
obejmuje również bilety wstępu do Muzeum Škody w Mlada Boleslav. 

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 28 maja w Klubie Klimat przed 
inscenizacją spektaklu „Love story”. 

 
Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu i oświadczeniem, że hasło złożone na konkurs zostało opracowane osobiście. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 
informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez zgłaszających prace 
konkursowe.  

3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  
4. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego.  



 

Formularz zgłoszeniowy 
konkursu na hasło promujące cykl „Czuli barbarzyńcy” 

 
 
 
Hasło promujące cykl „Czuli barbarzyńcy” 
 
________________________________________________________________________ 
 
Autor: 
Imię i nazwisko:  ________________________  
 
Adres zamieszkania:  ________________________ 
 
Data urodzenia: ________________________ 
 
Telefon kontaktowy: ________________________ 
 
Adres e-mail: ________________________ 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora i Partnera 
konkursu w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., poz. 883 z późniejszymi 
zmianami).  
Poprzez wysyłanie pracy na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do 
wykorzystania hasła. 
 
 
 ……………………………… 
 Czytelny podpis 
 
 
 
1. Wypełniony formularz prosimy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

konkurs@czulibarbarzyncy.pl, pocztą tradycyjną na adres Kolegium lub dostarczyć 
osobiście do siedziby Kolegium w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 30 (sekretariat 
ogólny, pokój 109) z dopiskiem „Czuli barbarzyńcy – konkurs”. 

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć do niniejszego formularza pisemną zgodę 
rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub 
opiekun prawny podpisuje także (wraz z uczestnikiem) formularz zgłoszeniowy. 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.barbarzyncy.pl oraz  
w siedzibie Organizatora. 

 


