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Regulamin Konkursu 

„Daj się usłyszeć. Zostań Redaktorem bloga Szczecin Aloud” 

 

§ 1 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Daj się usłyszeć. Zostań Redaktorem bloga Szczecin Aloud”, 

zwanego dalej „Konkursem” jest Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie (70-456 Szczecin), przy 

pl. Armii Krajowej 1, zwanego dalej „Organizatorem”. 

2.  Konkurs odbywa się w Szczecinie. 

3. Nagrody przyznawane w ramach Konkursu są finansowane przez Organizatora, który odpowiada 

również za rozliczenie wyników Konkursu oraz prawidłowy przebieg Konkursu w oparciu o niniejszy 

Regulamin. 

4. Organizator uprawniony jest do: 

a) rozstrzygania wszelkich spraw związanych z przebiegiem Konkursu oraz interpretacji Regulaminu; 

b) przyznawania nagród; 

c) dokonywania oceny prac konkursowych; 

d) wykluczenia Uczestnika Konkursu. 

 

§  2 

Uczestnicy konkursu 

1. Uczestniczyć w Konkursie może osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zamieszkała, pracująca lub 

studiująca w Szczecinie.  

2. Konkurs skierowany jest zarówno do osób, które chciałyby pisać/prowadzić bloga (vloga), jak i do 

autorów blogów (vlogów). 

3. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba zgłaszająca pracę do Konkursu, zwana dalej „Uczestnikiem”. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.  

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a) przekazanie przez Uczestnika Konkursu Organizatorowi pracy konkursowej do dnia 24.10.2012r. 

b) zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu; 

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu przez Organizatora  

w celach koniecznych do przeprowadzenia Konkursu; 

d) wyrażenie zgody na upublicznienie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu w przypadku wygrania 

Konkursu; 

e) wyrażenie zgody na korzystanie z prac konkursowych przez Organizatora na zasadach licencji 

niewyłącznej, określonych  

w  § 6 niniejszego Regulaminu.  

 

 

 



                   

§ 3 

Idea konkursu 

1. Celem konkursu jest zaktywizowanie społeczności szczecińskiej do angażowania się w proces 

budowania tożsamości Szczecina. Udział w konkursie jest doświadczeniem podnoszącym umiejętności  

i kwalifikacje Uczestników, a także rangę realizowanego projektu bloga o Szczecinie.  

2. Wartością Konkursu jest realizacja wspólnej akcji – inicjatywy mieszkańców, której ideą jest pokazanie 

ważnych, ciekawych wydarzeń, miejsc w Szczecinie, ludzi z pasją. 

 

§ 4 

Zasady konkursu 

1. Konkurs  rozpoczyna się 27 września 2012 r. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej bloga 

Szczecin Aloud blog.szczecin.eu, zwanego dalej „Blogiem” oraz na stronie internetowej Organizatora 

www.szczecin.eu, w którym Uczestnik poda następujące dane: 

2. Zgłoszenia prac do konkursu będą przyjmowane do 24 października 2012 r. włącznie.  

3. Dana praca może zostać zgłoszona tylko w jednej kategorii. 

4. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić do Konkursu więcej niż jedną pracę w jednej lub więcej niż 

jednej kategorii. 

 

§5 

Zgłoszenie pracy do konkursu 

1. Udział w Konkursie polega na nadesłaniu pracy konkursowej w jednej z trzech kategorii – KULTURA  

i WYDARZENIA, LIFESTYLE, SZCZECIN NIEZNANY. 

2. Praca konkursowa powinna składać się: w przypadku bloga – przynajmniej z jednego tekstu  o długości 

1 200 znaków bez spacji oraz jednego zdjęcia/grafiki, w przypadku vloga – przynajmniej z jednego filmu 

o długości przynajmniej jednej minuty każdy. 

3. Prace konkursowe należy nadsyłać wyłącznie w wersji elektronicznej, w formie tekstu, zdjęcia /grafiki 

lub filmu.  

4. Prace konkursowe należy wrzucić do wirtualnej skrzynki Szczecin Aloud na AirDropper należącej do 

Organizatora. Każda z trzech kategorii konkursowych posiada dedykowaną wirtualną skrzynkę oraz 

własny link zaadresowany do niej. Zgłaszając pracę w danej kategorii, należy kliknąć w link do wirtualnej 

skrzynki z nazwą tej kategorii, w której zgłaszasz pracę, następnie dodać pracę za pomocą „ADD FILES”  

i wysłać klikając „SEND”. Linki (adresy) skrzynek znajdują się na stronie bloga http://blog.szczecin.eu  

w zakładce „Konkurs na Redaktora Bloga”, we wpisie „Jak wysłać pracę”. 

5. Do każdego jednego zgłoszenia pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony formularz 
zgłoszeniowy – do pobrania ze strony bloga http://blog.szczecin.eu, w którym Uczestnik poda 

następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, adres zameldowania, numer 

telefonu. Formularz zgłoszeniowy  stanowi załącznik  nr  1 do niniejszego Regulaminu. 

6. Prace nie mogą zawierać elementów niecenzuralnych, treści o charakterze pornograficznym, 

naruszających powszechne normy, obraźliwych, obrażających uczucia religijne lub naruszających dobre 

imię osób trzecich. W przypadku wykorzystania wyżej wymienionych treści, Organizator zastrzega sobie 

prawo do dyskwalifikacji pracy konkursowej bez uprzedniego informowania autora pracy. 

 

 



                   

 

 

§ 6 

Licencja   

1. Uczestnik poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oświadcza, iż zgłoszona przez niego praca 

konkursowa stanowi oryginalny utwór  

w rozumieniu prawa autorskiego, którego jest autorem, a jego prawa autorskie nie są ograniczone  

w żadnym zakresie oraz są one wolne od wad prawnych, w tym nie narusza praw osób trzecich. 

2. W przypadku, gdy oświadczenie powyższe okazało się nieprawdziwe choćby w części, Uczestnik 

zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich z tego tytułu i naprawić wynikającą z tego 

tytułu szkodę. 

3. Uczestnik poprzez akceptację niniejszego Regulaminu udziela Organizatorowi licencję niewyłącznej, 

nieograniczonej w czasie i nieograniczonej terytorialnie do korzystania z pracy konkursowej w zakresie:  

a) jej utrwalania i zwielokrotniania, w tym wytwarzanie dowolną techniką  egzemplarzy, w szczególności  

metodą drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzem, na którym utrwalono prace konkursowe – wprowadzenie do 

obrotu, używania, najem; 

c) wszelkie rozpowszechnianie prac konkursowych w sposób inny niż określony punkcie b) poprzez 

przesłanie, wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, w tym 

wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w 

rodzaju internet i udostępnienie ich użytkownikom takich sieci, a także publiczne odpłatne lub 

nieodpłatne w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, w tym także w sieciach komputerowych. 

3. Uczestnicy konkursu, którzy po wyłonieniu przez Jury staną się Laureatami konkursu, uregulują z 

Organizatorem prawa do prac konkursowych poprzez przeniesienie praw autorskich na zasadach 

określonych w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu (umowa). .  

  

§ 7 

Jury 

1. Zgłoszone do konkursu prace ocenia Jury.  

2. W celu zapewnienia wysokiego poziomu i fachowości w podejściu do oceny zgłoszonych prac 

Organizator zaprosił ekspertów do wzięcia udziału w pracach Jury. 

3. Liczbę członków Jury i skład Jury ustala Organizator.  

4. Maksymalna liczba członków Jury wynosi 9 osób.  

5. Pracami Jury kieruje przewodniczący Jury, który zostanie wybrany spośród wszystkich członków Jury.  

6. Każdy z członków Jury dysponuje jednym głosem. 

7. Jury dokonuje wyboru laureatów Konkursu biorąc pod uwagę spełnienie warunków uczestnictwa  

w Konkursie, przewidzianych Regulaminem (brak spełnienia tych warunków powoduje pominięcie pracy 

konkursowej przy ocenie). 

 

 

 



                   

 

§ 8 

Ocena prac konkursowych 

1. Ocena prac nastąpi na podstawie następujących kryteriów:  

• Tematyka pracy – oryginalność, aktualność, spójność z wybraną kategorią 

• Kreatywność, pomysłowość w realizacji wybranego tematu 

• Poziom merytoryczny i estetyka pracy 

2. W każdej kategorii Juror przyznaje punkty w następujący sposób:  

• 5 punktów za miejsce pierwsze;  

• 4 punkty za miejsce drugie;  

• 3 punkt za miejsce trzecie; 

• 2 punkty za miejsce czwarte; 

• 1 punkt za miejsce  piąte; 

 

3. Głosowanie Jury będzie tajne i odbędzie się w dwóch turach: 

a) W pierwszej turze Jury głosuje przyznając: 5 punktów za miejsce pierwsze, 4 punkty za miejsce 

drugie, 3 punkty za miejsce trzecie, 2 punkty za miejsce czwarte oraz 1 punkt za miejsce piąte – w 

każdej z trzech kategorii. Do drugiej tury przechodzi 7 prac o największej liczbie punktów w ramach 

każdej kategorii. W przypadku kiedy dane prace otrzymają taką samą ilość punktów (w ramach 7 

najlepszych wyników), wszystkie takie prace przechodzą do drugiej tury głosowania.  

b) W drugiej turze wybranych zostaje 5 najlepszych prac. Jury głosuje przyznając: 5 punktów za miejsce 

pierwsze, 4 punkty za miejsce drugie, 3 punkty za miejsce trzecie, 2 punkty za miejsce czwarte oraz 1 

punkt za miejsce piąte – w każdej z trzech kategorii. Pierwsze miejsce w danej kategorii uzyskuje 

praca, która otrzymała najwięcej punktów w tej kategorii. W przypadku równej liczby punktów 

decyduje uzasadnienie z formularza zgłoszeniowego do konkursu i głos przewodniczącego Jury. 

4. Laureaci pięciu prac konkursowych, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów (zgodnie ze skalą 

głosowania) w danej kategorii konkursowej, zostaną zaproszeni do współprowadzenia Bloga.   

5. W przypadku równej liczby punktów decyduje uzasadnienie Uczestnika przesłane w formularzu 

zgłoszeniowym i głos Przewodniczącego Jury. 

6. Prace Jury nad wyłonieniem Laureatów konkursu zostaną ukończone 31 października 2012 r.  

7. Jury wyłoni 15 (piętnastu) Laureatów, zwanych dalej „Redaktorami bloga”, odpowiednio: 

• Pięciu Redaktorów do sekcji „Lifestyle”  

• Pięciu Redaktorów do sekcji „Kultura i Wydarzenia” 

• Pięciu Redaktorów do sekcji „Szczecin nieznany”  

8. Jury wyłoni listę rezerwową Uczestników konkursu, ułożoną kolejno według przyznanej punktacji. 

9. Informację o Laureatach konkursu Jury ogłosi 05 listopada 2012 roku na stronie Bloga oraz na stronie 

internetowej www.szczecin.eu. 

10. Organizator skontaktuje się z Laureatami konkursu za pomocą e-maila lub telefonicznie w celu 

poinformowania o wyniku Konkursu. 



                   

11. Współpraca z Redaktorami bloga Szczecin Aloud będzie regulowana odrębną umową, podpisaną z 

Laureatami po zakończeniu konkursu, najpóźniej w ciągu tygodnia od ogłoszenia werdyktu przez Jury. 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

 

 § 9  

Nagrody konkursu 

1.  Autorzy najlepszych prac zostaną uhonorowani nagrodami. 

2. Nagrody będą przyznane Redaktorom bloga. 

3. Redaktorom bloga udostępnia się platformę blogową Szczecin Aloud. 

4. Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu. 

5. Wszystkim Uczestnikom konkursu zostanie zapewniony udział w seminarium ze znanymi polskimi 

blogerami. 

 

§ 10 

Inne postanowienia 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze 

strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, 

Organizator wyklucza danego Uczestnika z Konkursu.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

3. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej http://blog.szczecin.eu, a także 

będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 września 2012 roku. 

5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których 

wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz. U. Nr 201, poz. 1540  z późniejszymi zmianami). 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie adresu e-mail, przerwy w 

dostawie internetu uniemożliwiające przesłanie pracy do konkursu. 

7. Organizator może dokonywać zmian w Regulaminie, gdy konieczność ich dokonania wynikła po jego 

opracowaniu. Zmiany wchodzą w życie i obowiązują Uczestników konkursu i Organizatora od chwili ich 

opublikowania na Blogu i na stronie internetowej Organizatora. 

8. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu („Regulamin”). 

9. Uczestnicy Konkursu maja prawo do wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawienia i uzupełnienia. 

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Organizator 

jest administratorem danych osobowych. 

10. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie wszelkie informacje i oświadczenia 

Organizatora będą kierowane do Uczestników na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym albo 

przekazywane telefonicznie pod numerem telefonu podanym w formularzu zgłoszeniowym. 

11. Uczestnikowi  Konkursu przysługuje  uprawnienie do składania reklamacji dotyczących Konkursu. 

Reklamacja winna być złożona na piśmie do siedziby Organizatora w terminie 7 dni od daty zdarzenia 

będącego jej podstawą. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika oraz opis podstaw reklamacji. 



                   

Reklamacja będzie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od jej otrzymania. Informacja o 

sposobie  rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Uczestnikowi na adres e-mail przez Organizatora 

Konkursu. 

Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  
DAJ SIĘ USŁYSZEĆ. ZOSTAŃ REDAKTOREM BLOGA SZCZECIN ALOUD 2012 

 
 
Dane podstawowe: 
Imię i nazwisko:……………………………………….. 
 
1. Adres miejsca zamieszkania lub zameldowania Uczestnika w Szczecinie 
Ulica: ……………………………………….. 
Kod pocztowy: ……………………………………….. 
Miasto: ……………………………………….. 
 
2. Dane kontaktowe do Uczestnika, z którym moŜna skontaktować się w sprawie Konkursu „Daj się 
usłyszeć. Zostań Redaktorem Bloga Szczecin Aloud”: 
Telefon: ……………………………………………… 
Adres e-mail: ……………………………………….. 
 
3. Krótki Ŝyciorys Uczestnika (do 800 znaków bez spacji):  
Proszę napisać, czym się zajmujesz, jaki kierunek studiujesz / do jakiego liceum uczęszczasz (profil 
szkoły/klasy), Twoje zainteresowania, dotychczasowe osiągnięcia (osobiste, naukowe lub zawodowe), itp. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Uwaga! 
Dla kaŜdej zgłaszanej do konkursu pracy naleŜy wypełnić osobny formularz.  
 
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 24 października 2012 roku włącznie. 
 
Formularz zgłoszenia prosimy wysyłać na adres blog@szczecin.eu w tytule e-maila wpisując: 
imię i nazwisko, nazwę kategorii, np. Anna Kowalska Szczecin nieznany.  
 
 
Zgłoszenie pracy do konkursu: 
 
1. Proszę podać TYTUŁ zgłaszanej pracy: ……………………………………….. 
2. Proszę zaznaczyć KATEGORIĘ (tylko jedną), do której praca jest zgłaszana: 
 

o KULTURA i WYDARZENIA 
o LIFESTYLE  
o SZCZECIN NIEZNANY 



                   

 
3. Proszę podać krótkie UZASADNIENIE, dlaczego chcę zostać redaktorem Bloga Szczecin Aloud – 
maksymalnie do 1500 znaków bez spacji.  
(UWAGA: uzasadnienie będzie brane pod uwagę w przypadku prac, które otrzymały równą liczbę głosów. 
Dodatkowe punkty za uzasadnienie przyznaje Przewodniczący Jury.)  
Skala punktacji – 3 pkt. oznaczają uzasadnienie wyczerpujące, 2 pkt. satysfakcjonujące, 1 pkt. 
podstawowe. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Wymagane dodatkowe materiały:  
 
1. Proszę dołączyć swoje zdjęcie  

• format .jpg, .png, .gif o wadze nie mniejszej niŜ od 200 KB,  
• plik nazwij imieniem i nazwiskiem Uczestnika, np. AniaKowalska.jpg  

2. Zdjęcie wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym wyślij na adres blog@szczecin.eu 
 
Udział w seminarium ze znanymi blogerami: 
1. Termin i miejsce – 23 października 2012 r. 
2. Miejsce – Szczecin 
3. Proszę zaznaczyć (podkreślić) zainteresowanie udziałem w seminarium z blogerami: 

o TAK, CHCĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W SEMINARIUM 

o NIE BĘDĘ MÓGŁ WZIĄĆ UDZIAŁU W SEMINARIUM 

 
Oświadczenie: 
Wysyłając formularz oświadczam, Ŝe akceptuję Regulamin Konkursu „Daj się usłyszeć. Zostań 
Redaktorem Bloga Szczecin Aloud” i warunki zgłoszenia projektu do Konkursu Zostań Redaktorem Bloga 
Szczecin Aloud.  
 
Ochrona danych osobowych: 
1. Uczestnicy konkursu wyraŜają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późniejszymi 
zmianami). Zgodnie z art. 24 ust. 1 powołanej ustawy, Organizatorzy Konkursu informują Uczestników 
Konkursu, iŜ ich dane osobowe będą przetwarzane  wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień 
niniejszego Regulaminu.  
2. KaŜdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania, 
a ich administratorem jest Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie (70-456 Szczecin), przy pl. Armii 
Krajowej 1. 

 

 

 



                   

 

 

Załącznik nr 2 

 

WZÓR UMOWY  
KORZYSTANIA Z PLATFORMY BLOGOWEJ SZCZECIN ALOUD ORAZ PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH 

 
między 
 
Gminą Miasto Szczecin z siedzibą przy Placu Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10  
reprezentowaną przez: 
Piotra Wachowicza – Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej, 
zwaną w dalszej części umowy Organizatorem konkursu „Zostań Redaktorem Bloga Szczecin Aloud” na 
platformie blogowej Szczecin Aloud i Administratorem platformy blogowej Szczecin Aloud 
 
a 
…………………………………………………., zamieszkałym ul. …………………………………………………………………, 
……-………. Szczecin, legitymującym się dowodem osobistym seria ……………………………………,  
PESEL ……………………………………..,  NIP ………………………………, 
zwanym w dalszej części umowy Redaktorem bloga. 
 

§ 1 

Redaktor bloga zobowiązuje się do publikowania na platformie blogowej Szczecin Aloud minimum 1 
(jednego) wpisu w danym miesiącu, począwszy od 12 listopada 2012 r. przez okres 12 (dwunastu) 
miesięcy, tzn. do 31 października 2013 r. włącznie. 

§ 2 

Redaktor bloga redaguje jedną wybraną w momencie zgłoszenia pracy konkursowej sekcję tematyczną z 
trzech dostępnych – KULTURA i WYDARZENIA, LIFESTYLE, SZCZECIN NIEZNANY, a takŜe samodzielnie 
decyduje o wyborze tematów i publikuje treści na platformie blogowej. 

§ 3 

KaŜdy z Redaktorów bloga ma prawo podpisywać się pod swoimi publikacjami zarówno imieniem i 
nazwiskiem, jak i pseudonimem. 

§ 4 

Praca wykonana przez Redaktora bloga nie podlega wymianie na ekwiwalent pienięŜny, a jego obowiązki 
nie mogą być przeniesione na inną osobę. 

 

§ 5 

1. Redaktor bloga oświadcza, iŜ opracowane przez niego wpisy lub stworzone filmy w celu publikacji na 
platformie blogowej Szczecin Aloud  stanowią lub stanowić będą oryginalne utwory w rozumieniu ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz Ŝe jest lub będzie ich autorem, 
a jego prawa autorskie nie są ani nie będą ograniczone w Ŝadnym zakresie oraz są i będą one wolne od 
wad prawnych, w tym nie będą naruszały praw osób trzecich. 

2. W przypadku, gdyby oświadczenie powyŜsze okazało się nieprawdziwe choćby w części, Redaktor 
bloga  zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich z tego tytułu i naprawić wynikającą z 
tego tytułu szkodę. 



                   

3. Redaktor bloga przenosi na Gminę Miasto Szczecin prawa autorskie do powstałych lub mających 
powstać w przyszłości utworów, które opublikuje na platformie blogowej Szczecin Aloud na następujących 
polach eksploatacji:  

a) utrwalania i zwielokrotniania, w tym wytwarzanie dowolną techniką  egzemplarzy, w szczególności  
metodą drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzem, na którym utrwalono prace konkursowe – wprowadzenie do 
obrotu, uŜywania, najem; 

c) wszelkie rozpowszechnianie utworów w sposób inny niŜ określony punkcie b) poprzez przesłanie, 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, w tym wprowadzenie do 
pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju internet i 
udostępnienie ich uŜytkownikom takich sieci, a takŜe publiczne odpłatne lub nieodpłatne w taki sposób 
aby kaŜdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym takŜe w sieciach 
komputerowych. 

4. Przeniesienie praw autorskich następuje bez odrębnej odpłatności ze względu na uzyskanie przez 
Redaktora bloga statusu Laureata w Konkursie, w którym nagrodą jest moŜliwość publikowania na 
platformie blogowej Szczecin Aloud.  

§ 6 

Redaktor ma prawo bez podawania przyczyny zrezygnować z dalszego uczestnictwa w współtworzeniu 
platformy blogowej Szczecin Aloud i dokonywania dalszych wpisów na blogu z minimum 7-dniowym 
uprzedzeniem o tym fakcie Administratora platformy blogowej. 

 

§ 7 

Celem umoŜliwienia i ułatwienia wykorzystania czynności przez Redaktora kaŜdemu Redaktorowi bloga 
Organizator zapewnia bilety i wejścia na wydarzenia kulturalne w Szczecinie (koncerty, festiwale, imprezy 
miejskie i klubowe) oraz ułatwia kontakt z osobowościami z dziedziny kultury, sportowcami, ekspertami, 
ambasadorami Szczecina, organizatorami wydarzeń w Szczecinie, celem pomocy w pozyskiwaniu treści i 
materiałów na Bloga.  Bilety i wejściówki nie podlegają wymianie na ekwiwalent pienięŜny. Organizator 
decyduje o ilości biletów i rodzaju wydarzeń kulturalnych, na które zostanie zaproszony Redaktor bloga, 
informując go kaŜdororazowo w formie mailowej o rodzaju wydarzenia i miejscu odbioru biletów.  

§ 8 

Organizator, w przypadku rezygnacji danego Redaktora z dalszego udziału w współtworzeniu platformy 
blogowej Szczecin Aloud i dokonywania dalszych wpisów na stronie Bloga, ma prawo skontaktować się i 
wybrać inną osobę na jej miejsce z listy rezerwowej (kolejna osoba z największą liczbą punktów). 

§ 9 

Organizator zapewnia pomoc techniczną w osobie Administratora Bloga („helpdesk”), który na bieŜąco 
pomaga w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z publikacją treści na Blogu. 

§ 10 

Organizator nie zapewnia Redaktorowi środków pienięŜnych, sprzętu technicznego ani Ŝadnych innych 
narzędzi technicznych w celu przygotowania materiałów platformę bloga. 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 12 
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 



                   

 
§ 13 

    
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny  
w Szczecinie.  
 

§ 14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.  
 
 
 
 
 
        ORGANIZATOR       REDAKTOR  
         
 

 

 

 


