REGULAMIN KONKURSU
pn. „KIELCE - MOJE MIASTO W 2021 ROKU.”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności warunki
uczestnictwa, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania laureatów
w konkursie plastycznym pod nazwą „KIELCE - MOJE MIASTO W 2021 ROKU”,
zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Gmina (Miasto) Kielce - Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25303 Kielce, NIP 6572617325.
§2
CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest:
1) zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego zainteresowania się tematem rozwoju
miasta Kielce;
2) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży;
3) inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki;
4) poszerzenie wiedzy w zakresie różnych technik plastycznych.
§3
ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY
1. Konkurs kierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych znajdujących
się na terenie miasta Kielce.
2. Konkurs obejmuje następujące kategorie wiekowe:
1) dzieci w wieku przedszkolnym;
2) dzieci z klas I - III szkoły podstawowej;
3) dzieci z klas IV - VIII szkoły podstawowej.
§4
PRACA KONKURSOWA
Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
1) temat pracy konkursowej - praca może przedstawiać artystyczne wizje autorów
z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu, którą wyraża nazwa Konkursu
„Kielce - Moje Miasto w 2021 roku”;
2) rozmiar - praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 (297 x 420 mm)
3) forma i technika - technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki itp.;
4) praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,

5) udziału w Konkursie nie mogą brać prace konkursowe prezentowane w innych
konkursach plastycznych, wystawach itp.

§5
WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU
1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są bezpłatne
i całkowicie dobrowolne.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Fotografię pracy konkursowej należy przesłać w terminie od 21 grudnia 2020 r. do 20
stycznia 2021 roku na adres email: marketing@um.kielce.pl. Na wspomniany adres
mailowy wraz z fotografią pracy konkursowej należy przesłać wypełnione i podpisane
przez przedstawicieli ustawowych (rodziców) lub opiekunów prawnych uczestnika skany
następujących dokumentów:
1) metryczki stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu;
2) oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu - jeżeli uczestnik Konkursu
jest również twórcą fotografii pracy konkursowej;
3) oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu - jeżeli przedstawiciel
ustawowy lub opiekun prawny uczestnika Konkursu jest twórcą fotografii pracy
konkursowej.
Brak któregokolwiek z ww. dokumentów jest równoznaczne z odrzuceniem ze względów
formalnych zgłoszonej pracy konkursowej.
4. Każda osoba może zgłosić jedną pracę konkursową dla danej kategorii wiekowej.
5. W Konkursie wezmą udział tylko prace konkursowe spełniające kryteria wskazane w § 4,
nadesłane na warunkach, w sposób i terminie określonym w niniejszym paragrafie.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji konkursowej, zwanej dalej
„Komisją”, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny
uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.
7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem pracy konkursowej ponosi uczestnik
Konkursu we własnym zakresie.
§6
KOMISJA KONKURSOWA
1. Organizator powołuje Komisję składającą się z pięciu członków.
2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu, dokonuje oceny prac
konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy obrad oraz
harmonogram posiedzenia Komisji.
5. Sekretarz odpowiada za stronę organizacyjną prac Komisji i przygotowanie stosownej
dokumentacji.

6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Decyzje podejmowane są zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
7. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie podlega
zaskarżeniu.
§7
OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Podczas oceny prac konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę:
1) zgodność pracy z tematyką Konkursu,
2) oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
3) sposób ujęcia tematu,
4) walory artystyczne m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie
Komisji.
3. Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac konkursowych, przyznać
wyróżnienia w każdej z kategorii wiekowych określonych w §3 ust. 2.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 30 stycznia 2021 r. Informacja o terminie
ogłoszenia wyników Konkursu i laureatach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Organizatora.
5. W terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o laureatach Konkursu na stronie
internetowej Organizatora należy przesłać lub doręczyć osobiście do Wydziału
Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej
6 w Kielcach oryginały dokumentów dotyczących laureatów Konkursu (metryczki
i oświadczeń, które zostały przesłane w drodze korespondencji mailowej) pod rygorem
utraty prawa do nagrody rzeczowej.
§8
NAGRODY W KONKURSIE
1. Nagrody i wyróżnienia w Konkursie są przyznawane wyłącznie dla twórców prac
konkursowych.
2. Laureaci trzech pierwszych miejsc i wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych
otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę (Miasto) Kielce.
3. Każdy z uczestników Konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom podpisany przez
Prezydenta Miasta Kielce.
4. Nagroda rzeczowa pod warunkiem uprzedniego dostarczenia oryginałów dokumentów,
o których mowa w § 7 ust. 5:
1) będzie dostępna do odbioru przez opiekunów prawnych lub przedstawicieli
ustawowych laureata Konkursu w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji
Społecznej przy ul. Strycharskiej 6 w Kielcach przez okres 30 dni od dnia
opublikowania informacja o wyborze laureata na stronie internetowej Organizatora
albo

2) po uprzednich uzgodnieniach z przedstawicielami ustawowymi lub opiekunami
prawnymi laureata Konkursu, które osoby te winny zainicjować w terminie 30 dni od
dnia opublikowania informacja o wyborze laureata na stronie internetowej
Organizatora zostanie wysłana na wskazany adres korespondencyjny.
5. W przypadku odbioru osobistego, odbiór nagrody rzeczowej nastąpi na podstawie
protokołu odbioru.
6. Laureat Konkursu traci prawo do nagrody rzeczowej, jeżeli nie zostanie ona odebrana
w terminie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie zostaną przesłane lub doręczone oryginały
metryczki i oświadczeń, zgodnie z § 7 ust. 5 lub w przypadku odbioru osobistego nie
zostanie podpisany przez uprawnione osoby protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5.
W każdym z powyższych przypadków, Organizator zastrzega sobie prawo do
przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania
określone w Regulaminie.
7. W ramach Konkursu:
1) nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody rzeczowej osobom trzecim;
2) nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody rzeczowej.
§9
EKSPOZYCJA PRAC KONKURSOWYCH
1. Fotografie prac konkursowych laureatów Konkursu zostaną zamieszczone na stronie
internetowej oraz stronie Facebook’a Organizatora.
2. W terminie 1 miesiąca od zamieszczenia informacji o laureatach Konkursu na stronie
internetowej Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo, po uprzednim wezwaniu,
do żądania przesłania za pośrednictwem poczty lub dostarczenia osobiście do Wydziału
Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej
6 w Kielcach, oryginałów nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych.
§ 10
DANE OSOBOWE
1. Przystępując do Konkursu, uczestnik Konkursu, w imieniu którego działają
przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni, oraz przedstawiciel ustawowy lub
opiekun prawny uczestnika Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora ich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji
jego celów.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia laureatów, opublikowania ich listy oraz przekazania im nagród
rzeczowych jest Prezydent Miasta Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, zwany dalej
„Administratorem”.
3. W przypadku pytań, dotyczących przetwarzania danych osobowych, można
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pisząc na adres e-mail:
iod@um.kielce.pl.

4. Z uwagi na możliwość opublikowania fotografii nagrodzonych prac konkursowych na
platformie Facebook, współadministratorem zamieszczonych na niej danych jest
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,
Irlandia.
5. Podstawą prawną, która pozwala Administratorowi przetwarzać dane, w zakresie danych
zbieranych w ramach metryczki i oświadczeń wymaganych na podstawie Regulaminu
oraz w zakresie danych publikowanych na stronach internetowych, jest art. 6 ust. 1. lit. a
RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).
6. Z uwagi na publiczny charakter Konkursu odbiorcami danych opublikowanych na
stronach internetowych może być nieograniczone grono osób.
7. Dane, takie jak imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły laureata będą przekazywane do
państwa trzeciego z uwagi na transgraniczny charakter fanpage’a prowadzonego przez
Organizatora na Facebooku.
8. Uzyskane przez Administratora dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od
momentu zakończenia Konkursu.
9. Osobom, których dane przetwarza Administrator, przysługują następujące prawa:
1) dostępu do danych;
2) kopii danych;
3) sprostowania danych;
4) usunięcia danych;
5) ograniczenia przetwarzania;
6) sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ponadto osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją
wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych
osobowych można złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
§ 11.
PRAWA AUTORSKIE
1. Z chwilą doręczenia za pośrednictwem korespondencji mailowej fotografii pracy
konkursowej, uczestnik Konkursu, w imieniu którego działają przedstawiciele ustawowi
lub opiekunowie prawni, udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z przesłanej
fotografii pracy konkursowej, zwanej dalej „utworem”, na następujących polach
eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
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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,
w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie, TV; publikowanie utworu
na stronach internetowych Organizatora, stronie Facebook’a Organizatora
i w wydawnictwach elektronicznych;
4) wykorzystywania utworu w zakresie działań promocyjnych lub informacyjnych
Organizatora samodzielnie lub z innymi podmiotami, w tym utrwalania czy
eksponowania utworu na: reklamach świetlnych, prezentacji w formie przestrzennej
lub innych, dowolnych technikach, w szczególności, w celu autopromocji
Organizatora podczas spotkań, konferencji, targów i imprez branżowych oraz
w ramach wewnętrznych prezentacji Organizatora (niepublicznych);
5) wprowadzania do pamięci komputera, zapisywania w pamięci trwałej komputera,
eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych (uploading, downloading).
Z chwilą doręczenia za pośrednictwem korespondencji mailowej fotografii pracy
konkursowej, uczestnik Konkursu, w imieniu którego działają przedstawiciele ustawowi
lub opiekunowie prawni, zezwala na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora
z utworów zależnych, stanowiących opracowania utworu i przenosi na Organizatora
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do jego
utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 1.
Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1, przeniesienie praw własności nośników oraz
wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do
utworów, jak również udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie
określonym w Regulaminie następuje nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych,
terytorialnych i ilościowych oraz bez jakichkolwiek dalszych czynności stron.
Uczestnik Konkursu, w imieniu którego działają przedstawiciele ustawowi lub
opiekunowie prawni, wyraża zgodę na wykorzystanie lub rozporządzanie przez
Organizatora jego utworem oraz jego opracowaniami w części lub całości oraz łączenia
z innymi dziełami.
W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń, związanych
z naruszaniem praw autorskich do utworu zgłoszonego do Konkursu, a przysługujących
osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie,
uczestnik Konkursu, w imieniu którego działają przedstawiciele ustawowi lub
opiekunowie prawni, zobowiązuje się, iż bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie
pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub
prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie),
pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz
pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej
związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do
przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
W przypadku, gdy twórcą przesłanej fotografii pracy konkursowej nie jest bezpośrednio
uczestnik Konkursu, lecz inna osoba, ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do tej osoby,
z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku:
1) jeżeli tą osobą jest przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny uczestnika Konkursu
- wraz z fotografią pracy konkursowej należy przesłać na adres email:

marketing@um.kielce.pl skany metryczki stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu
i oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu;
2) jeżeli tą osobą nie jest przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny uczestnika
Konkursu - skan oświadczenia takiej osoby w zakresie jej praw autorskich
i udzielenia licencji na warunkach określonych w ust. 1 - 5 należy przesłać na adres
email: marketing@um.kielce.pl wraz ze skanami metryczki stanowiącej załącznik nr
1 do Regulaminu, fotografią pracy konkursowej i zmodyfikowanego oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
7. W przypadku skorzystania przez Organizatora z prawa do żądania przesłania oryginałów
nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, o którym mowa w § 9 ust. 2, ust. 1-6
stosuje się odpowiednio do przesłanych nagrodzonych i wyróżnionych prac
konkursowych.
§ 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiany
wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej
Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub unieważnienia Konkursu bez
podania przyczyn. Informacja o przerwaniu, zmianach lub unieważnieniu Konkursu
będzie publikowana wyłącznie na stronie www.um.kielce.pl.

