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Regulamin V Gminnego Konkursu im. Józefa Tymiec pod patronatem Wójta Gminy Miłoradz 

 

 

Józef Tymiec (1949-2012) prawnik, rolnik, mieszkaniec Miłoradza.  

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, przez wiele lat wykonywał zawód radcy prawnego.  

 

W 1994 r. zakupił byłe państwowe gospodarstwo rolne w Miłoradzu, które do chwili obecnej działa pod nazwą „Delta-Agro”. Na 

przestrzeni lat dokonał znaczącej modernizacji gospodarstwa, zarówno przed względem posiadanego sprzętu, infrastruktury oraz 

technologii stosowanych w uprawach i hodowli. 

 

W wolnych chwilach miłośnik gry w szachy oraz ping-ponga, podróżnik. 

 

 

 

I.  Postanowienia ogólne 

 

1.1 Organizatorem konkursu imienia Józefa Tymca, zwanego dalej „Konkursem”, jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu, z siedzibą 

przy ul. Głównej 54  w Miłoradzu (kod 82-213),(zwany dalej „Organizatorem”), 

 

1.2 Współorganizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród w Konkursie jest p. Radosław Tymiec zamieszkały w Miłoradzu przy ulicy Głównej 

35 (kod 82-213) (zwany dalej „Fundatorem”), a patronat honorowy nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Miłoradz Arkadiusz Skorek.  

 

1.3 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1.4 Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. 

 

1.5 Organizator oraz Fundator są przyrzekającymi nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 
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II. Warunki uczestnictwa w Konkursie i Zadanie Konkursowe 

 

2.1 Konkurs trwa od dnia 8 marca 2019 roku do dnia 17 maja 2019 roku. 

 

2.2  Miejsce składania prac: Sekretariat Urzędu Gminy w Miłoradzu,  Sekretariat Zespołu Szkół i Przedszkola w Miłoradzu oraz Sekretariat 

Szkoły Podstawowej w Kończewicach, Sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłoradzu  

 

2.3 Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież z terenu gminy Miłoradz (zwani dalej „Uczestnikami”). 

 

2.4 Konkurs kierowany jest do uczniów klas w następujących kategoriach: 

 

Kategoria I – Szkoła Podstawowa klasy I-III  

 

Temat pracy: ”Gmina Miłoradz jest EKO” 

 

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, ukazującej szeroko rozumiany temat ekologii i ochrony środowiska 
w gminie Miłoradz. Uczestnicy konkursu mogą przedstawiać na swojej pracy np. w jaki sposób mieszkańcy gminy mogą dbać o otaczające nas 
środowisko poprzez prezentację wielu akcentów ekologicznych.  
 
Wymagania organizacyjne i techniczne: 

1. Uczestnik musi wykonać samodzielnie 1 pracę plastyczną w okresie od 8 marca do 17 maja podczas 2 godz. lekcyjnych, pod nadzorem 

nauczyciela uczącego,  tak aby wykluczyć pomoc osób trzecich. 

2. Format pracy A3 

3. Technika wykonania pracy:  połączenie min. 2 technik ( np. wycinanki  i kredki, plastelina i farby, rysunek i akwarela oraz techniki kolażu 

itp.) 

4. Prace muszą być wykonane na sztywnej kartce, tekturce lub kartonie. 

5. Nie dopuszcza się stosowania na pracy gotowych rysunków, ilustracji lub zdjęć. 

6. Każda praca powinna być opisana z tyłu w prawym dolnym rogu : Imię  i nazwisko autora 

7. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojej pracy. 

8. Termin składania prac – do 17 maja 2019r. 

9. Miejsce składania prac – macierzysta szkoła lub sekretariat Urzędu Gminy w Miłoradzu  

10. Koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponosi uczestnik. 

11. Podczas oceny prac będą brane następujące kryteria: 
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- oryginalność  
- samodzielność 
- schludność  
- połączenie minimum 2 technik 
- pomysłowość przedstawienia tematu  

 
 

 

Kategoria II –Szkoła Podstawowaklasy IV–VI  

 

Temat pracy: „W zdrowym ciele zdrowy duch, aktywni mieszkańcy gminy Miłoradz” 

 

Zadaniem konkursowym  jest utworzenie plakatu ze zdjęciami prezentującego sylwetki mieszkańców Gminy Miłoradz  podczas różnego rodzaju 
aktywności sportowych. Gmina Miłoradz posiada dobre warunki do uprawiania wielu form aktywności sportowych. Często możemy 
zaobserwować jak nasi bliscy, sąsiedzi czy koledzy aktywnie spędzają wolny czas.  
 
Wymagania organizacyjne i techniczne: 

1. Uczestnik musi wykonać samodzielnie zdjęcia na terenie gminy Miłoradz w okresie od 8 marca 2019 do 17 maja 2019r. 

2. Wykonywane zdjęcia muszą ukazywać sylwetki mieszkańców Gminy Miłoradz podczas  uprawiania różnych form aktywności 

sportowych 

3. Wszystkie wykonane zdjęcia uczestnik wgrywa do swojego lub szkolnego komputera, do utworzonego folderu zatytułowanego ”Zdjęcia 

do konkursu” opatrzonego swoim imieniem i nazwiskiem.  

4. Najciekawsze zdjęcia (6 różnych ujęć) uczestnik wywołuje. Wymiar zdjęć 15X21.  

5. Wywołane zdjęcia uczestnik przykleja na dużym brystolu koloru czarnego  o formacie  A2. W dolnym prawym rogu przykleja kartę z 

danymi: imię i nazwisko, klasa i szkoła. Do pracy uczestnik dołącza podpisaną kopertę z płytą DVD lub kartą pamięci np. PEN, na której 

jest wgrany folder ze zdjęciami w wersji elektronicznej 

6. Termin składania prac – do 17 maja 2019r 

7. Koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponosi uczestnik. 

8. Miejsce składania prac – macierzysta szkoła lub sekretariat Urzędu Gminy w Miłoradzu 

9. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć oraz oświadcza, że wykonał zdjęcia samodzielnie w ustalonym w regulaminie terminie.  

 

 

 

Kategoria III – Klasa VII, VIII Szkoły Podstawowej i klasa III Gimnazjum  
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Temat pracy: „Ja i moja rodzina – dzieje mieszkańców gminy Miłoradz na przestrzeni lat” 

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez uczestnika artykułu o historii swojej rodziny, odwołującego się w treści do opowieści 
członków rodziny (babci, dziadków, pradziadków, seniorów zamieszkujących dawniej lub dziś na terenie naszej gminy) jak dawniej wyglądała 
nasza gmina, jak zmieniała się na przestrzeni lat, kto i w jaki sposób tworzył lokalną historię?). Praca powinna zawierać również od 4 do 6 
pamiatkowych zdjęć z albumów rodzinnych lub archiwalnych. Zdjęcia powinny nawiązywać do osób lub wydarzeń przedstawionych w treści 
artykułu.  
 
Wymagania organizacyjne i techniczne: 
 

1. Uczestnik musi napisać samodzielnie artykuł, w którym cytuje opowieść seniora bądź seniorów zamieszkujących obecnie lub dawniej na 

terenie gminy Miłoradz.  Objetość tekstu nie powinna być dłuższa niż jedna strona A 4 (czcionka Times New Roman) 12 pkt. Do artykułu 

powinny zostać załączone skany zdjęć z albumów rodzinnych lub fotografii archiwalnych ( od 4 do 6 zdjęć). Cała praca powinna 

zamknąć się w max 5 stronach. Praca powinna zostać wykonana w edytorze tekstu.  

2. Termin wykonania zadania konkursowego:  od 8 marca 2019r do 17 maja 2019r. 

3. Nie dopuszcza się korzystania z  gotowych materiałów umieszczanych na stronach internetowych. 

4. Autor powinien do stworzonego artykułu zaproponować tytuł nawiązujący do treści artykułu  

5. Zadanie konkursowe uczestnik przynosi na płycie CD w wersji elektronicznej zapisany w formacie doc. lub pdf. (treść artykułu + skany 

zdjęć). Dodatkowo do płyty dołącza wydrukowaną wersję stworzonej pracy.  

6. Koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponosi uczestnik. 

7. Miejsce składania prac – macierzysta szkoła lub sekretariat Urzędu Gminy w Miłoradzu  

            Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojej pracy oraz oświadcza, że wykonał ją samodzielnie w ustalonym w regulaminie terminie. 
 
 

 

2.5 Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez osobę odpowiadającą wymogom z pkt 2.3 Regulaminu jest: 

 

 

2.6 Zgłoszenie do udziału w Konkursie, dokonane zgodnie z punktem poprzedzającym, musi nastąpić nie wcześniej niż dnia 8 marca 2019 roku 

i nie później niż dnia 17 maja 2019 roku, zgłoszenia wcześniejsze lub późniejsze nie będą brane pod uwagę w ramach Konkursu. 

 

2.7 Każdy Uczestnik może przekazać nie więcej niż jedną odpowiedź na Zadanie Konkursowe, jeżeli Uczestnik prześle w czasie trwania 

Konkursu kilka odpowiedzi wówczas tylko pierwsza z nich będzie brana pod uwagę w ramach Konkursu.  
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2.8 W Konkursie nie będą uwzględniane odpowiedzi zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo 

naruszające dobra osobiste lub prawa wyłączne osób trzecich. 

 

2.9 Uczestnik może przekazać wyłącznie odpowiedź na Zadanie Konkursowe, którą sam wymyślił, a w przypadku, gdy odpowiedź stanowi 

utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wyłącznie utwór, do którego przysługują mu wszelkie prawa autorskie. 

 

2.10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedotarcie lub opóźnione dotarcie do Organizatora odpowiedzi na Zadanie Konkursowe albo 

za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego z przyczyn niezależnych od Organizatora albo wynikających z działania siły wyższej. 

 

2.11 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych Uczestników, którzy nie przestrzegają postanowień 

Regulaminu. 

 

2.12 Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

 

 

 

III. Nagrody w Konkursie 

 

3.1 W Konkursie przewidziano następujące nagrody: 

 

a) nagrody uczniów szkoły podstawowej z klas I-III: 

 

- sześć równorzędnych miejsc – karta prezentowa o wartości 300 zł do zrealizowania w wybranych przez uczestnika sklepach na terenie 

Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu + zaproszenie do Rodzinnego Parku Rozrywki Nowa Holandia  

 

b) nagrody dla uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VI: 

 

- nagroda pierwszego stopnia w postaci karty prezentowej do salonu sportowego o wartości 1000 zł  

 

- nagroda drugiego stopnia w postaci  karty prezentowej do salonu sportowego o wartości 800 zł 
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- nagroda trzeciego stopnia w postaci  karty prezentowej do salonu sportowego o wartości 500 zł 

 

c) nagrody dla uczniów klas VII, VIII i III gimnazjum: 

 

- nagroda pierwszego stopnia w postaci tabletu  Samsung Galaxy Tab o wartości 1400 zł, 

 

- nagroda drugiego stopnia w postaci smartfona o wartości 800 zł, 

 

- nagroda trzeciego stopnia w postaci głośnika bezprzewodowego o wartości 500 zł, 

 

3.2 Nagrody konkursowe o wartości przekraczającej 760 zł będą powiększone o uzupełniającą nagrodę gotówkową w wysokości 11,11% 
wartości nagrody konkursowej. Nagroda, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie podlega wypłacie i zostanie przeznaczona na pokrycie 
zaliczki na podatek dochodowy od nagrody w konkursie. Za odprowadzenie należnego podatku od nagród odpowiada Organizator. 

 

3.3 Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

 

3.4 Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

IV. Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie 

 

4.1 Wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi podczas imprezy plenerowej Dzień Gminy Miłoradz, która odbędzie się na terenie rekreacyjnym 

w Miłoradzu w sobotę 25 maja 2019 roku. Wyłonienie zwycięzców będzie polegało na wyborze dwunastu (12) uczestników, którzy wykonali 

najciekawsze prace konkursowe w 3 kategoriach wiekowych.  

 

4.2 Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa, w której skład wejdą osoby wskazane przez Organizatora oraz Fundatora. 

 

4.3 W Konkursie zostaną uwzględnione tylko te odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, które zostały udzielone zgodnie z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu, przy czym nie zostaną uwzględnione w Konkursie odpowiedzi na Zadania Konkursowe dokonane przez osoby 

wykluczone z udziału w Konkursie albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły skutecznie udziału w 

Konkursie. 
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4.4 W wypadku przypadkowego nadesłania przez różnych Uczestników jednobrzmiących odpowiedzi na Zadanie Konkursowe i przyznania 

przez Komisję nagrody tej odpowiedzi, nagrodę otrzyma tylko ten spośród Uczestników nadsyłających jednobrzmiącą odpowiedź, którego 

odpowiedź została zarejestrowana najwcześniej. 

 

4.5 Decyzja Komisji o przyznaniu Nagrody jest ostateczna i nieodwołalna. 

 

4.6 Lista zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszona w siedzibie Organizatora oraz w obu szkołach nie później niż do dnia 22 maja 2019 r. 

 

4.7 Warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie jest dostarczenie osobiste przez zwycięzcę nagrody, w terminie 14 dni od dnia uzyskania 

informacji o wygranej w Konkursie zgodnie z punktem poprzedzającym własnoręcznie podpisanego przez Uczestnika egzemplarza regulaminu 

Konkursu oraz podpisanej „Zgody przedstawiciela ustawowego” na udział w Konkursie, która dostępna będzie w Sekretariacie Organizatora. 

 

4.8 Uczestnik, który nie spełnił warunku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym traci prawo do nagrody a Organizator może przyznać tę 

nagrodę Uczestnikowi, którego odpowiedź na Zadanie Konkursowe zajęła kolejne miejsce w Konkursie, wówczas postanowienia niniejszego 

punktu jak i punktu poprzedzającego stosuje się odpowiednio. 

 

4.9 Nagrody, które nie zostaną odebrane osobiście w dniu 25 maja 2019 roku,  zostaną wydane zwycięzcom w siedzibie Organizatora 

najpóźniej w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r. 

 

4.10 Uczestnik potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na protokole odbioru nagrody. 

 

V.  Prawa własności intelektualnej 

 

5.1 Z chwilą wydania nagrody Organizator nabywa, bez odrębnej odpłatności, całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych 

odpowiedzi na Zadania Konkursowe stanowiących utwór, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:  

 

a) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową; 

b) zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nieprowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci 

komputera; 
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c) rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy; 

d) rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 

oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, a w szczególności za pośrednictwem sieci Internet; 

e) zezwalanie na korzystanie z autorskich praw zależnych, 

 

 

VI.  Postępowanie reklamacyjne  

 

5.1 Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora „Konkurs im. Józefa Tymiec- reklamacja”, do 

dnia 7 czerwca 2019 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji. 

 

5.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.  

 

5.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny 

reklamacji. 

 

5.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. 

 

5.5 Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. 

 

5.6 Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem 

poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

 

 

 

 

VII. Postanowienia końcowe 
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7.1 Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie będą 

niekorzystne dla Uczestników Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie Internetowej. 

 

7.2 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według 

siedziby Organizatora. 

 

7.3 Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 

 

7.4 Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 

stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 

 

7.5 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem. 

 

7.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby. 

 

7.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu. 

 

7.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z 

przyczyn niezależnych od niego. 

 

7.9 Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody. 

 

7.10 W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora pod adresem 

http://miloradz.naszgok.pl/ oraz na stronach internetowych obu szkół. 

 

7.11 Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojej pracy i ekspozycję prac w "Izbie Pamięci w Miłoradzu" - Dawna Wozownia ul. Polna 2 oraz 

oświadcza, że wykonał ją samodzielnie w ustalonym w regulaminie terminie.  
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Zał. nr 1 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

 

             Wyrażam zgodę na udział w gminnym  konkursie im. Józefa Tymiec, organizowanym od dnia 08.03.2019 r. do 17.05.2019 r., i zgadzam 

się z zapisami regulaminu. 

 

 

…………………………………………………………. 


