REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT.
„MOJA KARTA MIEJSKA”
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§ 1.
Postanowienia ogólne
Ogłoszony zostaje konkurs plastyczny pt.: „Moja Karta Miejska”, zwany dalej
„Konkursem”.
Konkurs jest przeprowadzany przez Miasto Stołeczne Warszawa, zwane dalej
„Organizatorem”.
Informacje na temat konkursu zostaną opublikowane na oficjalnych stronach
Urzędu m.st. Warszawy, Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
§ 2.
Cel i zasady Konkursu

1.

2.
3.

4.

Celem Konkursu jest propagowanie kultury i sztuki wśród uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu m.st. Warszawy poprzez wyłonienie dwóch
najciekawszych prac plastycznych przygotowanych przez uczniów tych szkół,
które zostaną użyte jako wzór spersonalizowanej karty miejskiej ucznia.
Konkurs ma promować wprowadzenie w Warszawie bezpłatnej komunikacji dla
uczniów, a także zachęcać mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
a)
etap I – wybór prac przez Komisję Konkursową,
b)
etap II – głosowanie internetowe na laureatów.
W ramach poszczególnych etapów Konkurs będzie przebiegał w następujących
terminach:
a)
17.02.2017 r. – otwarcie i ogłoszenie Konkursu,
b)
17.03.2017 r. – termin nadsyłania prac konkursowych,
c)
22.03.2017 r. – ogłoszenie prac zakwalifikowanych do II etapu,
d)
22.03-02.04.2017 r. – głosowanie internetowe,
e)
Do 07.04.2017 r. – ogłoszenie laureatów Konkursu.
§ 3.
Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.
2.
3.

4.

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół na terytorium m.st.
Warszawy, w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum.
Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie rodzin pracowników, którzy
byli bezpośrednio zaangażowani w organizację Konkursu, z Biura Marketingu
Miasta Urzędu m.st. Warszawy i Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Zarządu
Transportu Miejskiego w Warszawie.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody
rodziców/opiekunów prawnych uczestnika na udział w Konkursie. Wzór
stosownego oświadczenia znajduje się na formularzu zgłoszeniowym,
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5.

6.

stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Wyrażenie zgody, o której
mowa w zdaniu wcześniejszym, jest równoznaczne z akceptacją wszystkich
postanowień Regulaminu Konkursu.
Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne
z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych
i zależnych do prac złożonych w Konkursie oraz jest jednoznaczne z nieodpłatnym
upoważnieniem Organizatora do wykonywania osobistych praw autorskich do prac
złożonych w Konkursie. Zakres przeniesienia i upoważnienia uregulowany jest w
stosownym oświadczeniu znajdującym się na formularzu zgłoszeniowym,
stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z
Konkursu, w szczególności w następujących przypadkach:
a)
złamania postanowień Regulaminu,
b)
niesamodzielnej pracy (w tym plagiatu),
c)
zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem,
d)
podania nieprawdziwych lub niepełnych danych.
§ 4.
Zasady i przebieg Konkursu

1. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę na adres URZĄD M.ST.
WARSZAWY, Biuro Marketingu Miasta Wydział Nowych Mediów ul. Wierzbowa 9,
pokój 138, 00-950 Warszawa z dopiskiem na kopercie: Konkurs plastyczny – „Moja
Karta Miejska” w terminie do dnia 17.03.2017 roku (decyduje data wpływu).
2. Zgłoszenie pracy konkursowej polega na:
a) wypełnieniu formularza zgłoszeniowego z danymi Uczestnika, którego
wzór został określony w załączniku do niniejszego regulaminu,
b) podpisaniu pracy imieniem i nazwiskiem autora oraz skazanie kategorii
wiekowej (szkoła podstawowa lub gimnazjum) i klasy, na odwrocie pracy.
3. Nadesłane na Konkurs prace powinny nawiązywać do tematyki związanej z
Warszawą, przedstawiać stolicę jak jest widziana dziś, a także marzenia, oczekiwania
i wizje na jej temat.
4. Prace powinny być wykonane w formie rysunku lub malunku w jednej z
następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby, tempera, pisaki, grafika
(także komputerowa) i mieć format A3 lub A4, w orientacji poziomej.
5. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te prace, które nie zostały uprzednio
zgłoszone do innego konkursu. Uczestnik zapewnia, że praca nie spowoduje
naruszenia praw osób trzecich, w szczególności majątkowych lub osobistych praw
autorskich i praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz prawa do wizerunku.
6. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane uczestnikom.
7. W celu oceny nadesłanych prac w ramach I etapu zostanie powołana przez
Organizatora Komisja Konkursowa, w skład Komisji Konkursowej wejdą:
a) przedstawiciel Biura Marketingu Miasta,
b) przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie,
2

c) przedstawiciel Biura Edukacji m.st. w Warszawie,
d) przedstawiciel środowiska artystycznego.
8. Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
a) ocena nadesłanych prac pod względem formalnym oraz zakwalifikowanie
nadesłanych prac do udziału w Konkursie,
b) ocena prac zakwalifikowanych do udziału w Konkursie i wybór prac
finalistów.
9. Komisja Konkursowa oceniać będzie prace według następujących kryteriów:
a) estetyka wykonania pracy,
b) pomysłowość i oryginalność,
c) zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu,
d) możliwości wykorzystania jako wzoru dla spersonalizowanej karty miejskiej
ucznia.
10. W I etapie spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni do dnia
22.03.2017 r. 6 prac finałowych (3 prace w każdej kategorii), które zostaną
zakwalifikowane do kolejnego etapu.
11. W II etapie Konkursu głosowanie internetowe do dnia 02.04.2017 r. do godziny
24:00 wyłoni 2 laureatów (po 1 w każdej kategorii) z największą liczbą głosów.
12. Lista laureatów Konkursu podana będzie do wiadomości publicznej na oficjalnych
stronach Urzędu m.st. Warszawy, Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
§ 5.
Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie za pierwsze miejsce w kategorii szkoła podstawowa oraz
gimnazjum: hulajnoga z kaskiem i ochraniaczami.
2. Wszyscy Uczestnicy, których prace zakwalifikowały się do II etapu otrzymają zestaw
gadżetów związanych z Warszawą.
3. O terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród uczestnicy Konkursu otrzymają
indywidualne powiadomienie, zaś informacja o tym będzie opublikowana również na
stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy.
§ 6.
Ochrona danych osobowych
1. Wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy, Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w zakresie opisanym w
niniejszym Regulaminie w celu udziału w Konkursie, przebiegu i promocji Konkursu
oraz ewentualnego umieszczenia danych osobowych na liście zwycięzców Konkursu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2016.922 j.t.). Powyższe dane zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby
udziału w Konkursie i po realizacji, zgodnie z art. 2 w/w ustawy, zostaną
zanonimizowane. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych,
ich poprawiania oraz sprzeciwu co od ich przetwarzania.
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2. Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, Pl.
Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu
„Moja Karta Miejska” i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane
dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe
uczestnictwo w Konkursie.

§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega możliwość zakończenia, przerwania oraz modyfikacji
warunków Konkursu przed czasem jego zakończenia, nie wręczając nagród.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami siły wyższej lub
okolicznościami niezależnymi od Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające
wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Konkursu, które nie
naruszają praw nabytych uczestnika Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie
obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie Urzędu m.st. Warszawy oraz
na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
5. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
6. Kontakt
z
organizatorami
możliwy
jest
pod
adresem
e-mail:
konkurs-karta@um.warszawa.pl
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Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy Uczestnika w Konkursie plastycznym pt. „Moja Karta Miejska”
Imię i
nazwisko
Uczestnika
Miejscowość,
na której
terenie
zlokalizowana
jest szkoła1
Kategoria
wiekowa2

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Adres poczty
elektronicznej:
I.
Wyrażam
zgodę
na
udział
mojego
dziecka
(imię
i
nazwisko
dziecka)………………………………………………………….w Konkursie plastycznym „Moja
Karta Miejska”.
I.
II. Na podstawie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich
i mojego dziecka przez Prezydenta m.st. Warszawy w celach realizacji Konkursu „Moja
Karta Miejska”.
…………………………………………………………………………………………………..
(data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Pisemna zgoda
rodziców/opiek
unów na udział
dziecka
w
konkursie

III. Z dniem przekazania Organizatorowi pracy następuje nieodpłatne przeniesienie na
Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy złożonej w Konkursie, w tym prawo do
korzystania i rozporządzania pracą na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:
a)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy: wytwarzania jej egzemplarzy każdą
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką
cyfrową, a także wprowadzania do pamięci komputera (w tym produkcja karty miejskiej
ucznia z utrwaloną pracą) ,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono prace, w tym do
wprowadzania ich do obrotu, najmu oraz użyczania,
c) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony w lit. b, w tym do
publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także
do publicznego udostępniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Z dniem przekazania Organizatorowi pracy następuje nieodpłatne przeniesienie na
Organizatora prawa wykonywania i zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich
do pracy na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
Z dniem przekazania Organizatorowi pracy Organizator zostaje nieodpłatnie upoważniony do
wykonywania osobistych praw autorskich do pracy.
Wyrażam zgodę:……...…………………………………………………………………………
(data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)
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2

Konkurs dotyczy tylko szkół podstawowych i gimnazjów z terenu m.st. Warszawy,
Odpowiednio zaznaczyć
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