Regulamin konkursu
„Komunikacja miejska – pół żartem, pół serio”
I Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny „Komunikacja
miejska – pół żartem, pół serio”, zwany dalej „Konkursem”. Celem Konkursu jest
popularyzacja korzystania z tej formy podróżowania oraz kształtowanie właściwych postaw
społecznych.
§2
Organizatorem Konkursu jest Miasto st. Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP:
525-22-48-481, na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w
Warszawie, ul. Żelazna 61, 00-848, zwany dalej „ZTM”.
§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
II Zasady i przebieg Konkursu
§4
1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie pracy plastycznej, nawiązującej do tematyki
komunikacji miejskiej w Warszawie, podróżowania transportem publicznym oraz do
promowania należytych postaw społecznych np. ustępowaniem miejsca osobom starszym,
mającym problemy z poruszaniem się, kobietom w ciąży, rodzicom z wózkami z dziećmi,
kulturalnego zachowania podczas jazdy. Prace mogą przedstawiać środki komunikacji
miejskiej, sytuacje związane z podróżowaniem transportem publicznym, zawierać hasła,
slogany czy krótkie informacje. Wskazane jest, aby prace miały charakter humorystyczny.
2. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch odrębnych kategoriach. Jury oceniać będzie
prace:
a) uczestników do 15 roku życia (w momencie zgłoszenia do Konkursu);
b) uczestników powyżej 15 roku życia.
3. Każdy uczestnik może złożyć lub przesłać maksymalnie jedną pracę plastyczną na adres:
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO, UL. ŻELAZNA 61, 00-848 WARSZAWA z dopiskiem na
kopercie: Konkurs plastyczny – „Komunikacja miejska – pół żartem pół serio” w terminie do
dnia 31 października 2017 roku (decyduje data wpływu).
4. Zgłoszenie pracy konkursowej polega na:
a) wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego (zamieszczonego na stronie
internetowej ZTM) z danymi Uczestnika, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do
niniejszego regulaminu;
b) podpisaniu pracy imieniem i nazwiskiem autora na odwrocie pracy i innym nośniku.
a w przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności
prawnych;
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c) wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego (zamieszczonego na stronie
internetowej ZTM) z danymi Uczestnika, którego wzór został określony w załączniku nr 2 do
niniejszego regulaminu, przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczestników;
d) oznaczenie pracy imieniem i nazwiskiem autora na odwrocie pracy lub innym nośniku.
5. 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. Prace należy przekazać w wersji papierowej
oraz na dowolnym nośniku elektronicznym w bezstratnym formacie (BMP, PNG.) lub JPG.
wysokiej jakości (minimalna kompresja) i rozdzielczości minimum 2100x970.
6. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te prace, które nie zostały uprzednio
zgłoszone do innego konkursu organizowanego przez ZTM lub inny podmiot.
7. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane uczestnikom. Organizator nabywa
własność prac konkursowych.
III Harmonogram konkursu
§5
Konkurs będzie realizowany zgodnie z następującym harmonogramem:
a) ogłoszenie konkursu – 1 października 2017 roku;
b) czas na wykonanie i nadesłanie prac przez uczestników konkursu – do 31 października
2017 roku;
c) ogłoszenie wyników jury – 7 listopada 2017 roku;
d) wręczenie nagród laureatom w siedzibie ZTM – 10 listopada 2017 roku.
IV Uczestnicy Konkursu
§6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ZTM, ani osoby pozostające w stosunku
zlecenia lub w innym stosunku prawnym oraz członkowie rodzin wskazanych osób do
drugiego stopnia pokrewieństwa.
Osoby niepełnoletnie oraz nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych muszą
mieć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w Konkursie.
§7
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Zarząd Transportu
Miejskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 61, 00-848.
2. Dane przekazane ZTM przez uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu
realizacji Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz zgodnie z ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.), na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celu umożliwienia udziału w Konkursie na zasadach
określonych w regulaminie, w szczególności przyjęcia zgłoszenia, ogłoszenia zwycięzców oraz
doręczeniu nagrody.
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3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych w siedzibie organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu.
4. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz
żądania ich usunięcia w przypadkach określonych w art. 32 ww. ustawy o ochronie danych
osobowych.
V Nagrody
§8
1. Nagrodami dla laureatów konkursu będą upominki promocyjno-reklamowe ZTM.
2. Dodatkowo, wybrane nagrodzone prace zostaną umieszczone na materiałach
promocyjnych
ZTM
oraz
na
stronie
http://www.ztm.waw.pl
i
https://www.facebook.com/ztm.warszawa.
3. W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody za miejsca: I, II, III.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wskazywania najlepszych prac i przyznanie
nagród równorzędnych wszystkim uczestnikom Konkursu.
5. W przypadku nieobecności uczestnika nagrody będzie można odebrać w siedzibie ZTM od
13 do 30 listopada 2017 roku, po wcześniejszym ustaleniu terminu. W przypadku nie
zgłoszenia się laureata do 30 listopada 2017 traci on prawa do nagrody.
VI Prawa autorskie
§9
1. Prace Uczestników chronione są prawem autorskim.
2. W momencie złożenia pracy konkursowej przez Uczestnika organizator Konkursu nabywa
do niej majątkowe prawa autorskie nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych,
na zasadach określonych w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 lub nr 2
do niniejszego Regulaminu.
VII Postanowienia końcowe
§10
1. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez
uczestników Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich, w tym
przewoźnika oraz problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń
konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia
Konkursu oraz publikacji wyników obrad Jury.
4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, ZTM może go wykluczyć z
Konkursu na każdym etapie jego trwania.
5. Uczestnicy nie mają prawa do wnoszenia reklamacji. Decyzja Jury jest ostateczna.
6. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3

7. Organizator ma prawo do odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.
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