REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Dzieci tworzą Budżet Obywatelski”

A.

Warunki ogólne
1. Konkurs „Dzieci tworzą Budżet Obywatelski” (zwany dalej “Konkursem”), jest
organizowany i przeprowadzany przez Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro ds. Rad
Dzielnic
i
Współpracy
z
mieszkańcami
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 („Organizator”).
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Konkurs organizowany jest na profilu Facebook Organizatora.
4. Celem konkursu jest promowanie i informowanie dzieci o procesie konsultacji
społecznych Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku.
5. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu polegającego na
wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką obrazującą temat: “Dzieci tworzą
Budżet Obywatelski”. Praca może stanowić ilustrację jednej z już istniejących
realizacji Budżetu Obywatelskiego (park, plac zabaw, boisko itp.) lub projektu, który
mógłby powstać w przyszłości. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę na konkurs.
Zdjęcie lub skan pracy plastycznej w jakości odpowiedniej do dokonania oceny wraz
ze skanem/zdjęciem zgody na udział opisanej w lit. C pkt 1 Uczestnik wyśle do dnia
27 lipca 2022 r. wyłącznie na adres e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl
Istnieje również możliwość złożenia pracy osobiście w siedzibie „Organizatora”
ul. Nowe Ogrody 8/12, 3 piętro, pok. 337 w godzinach pracy urzędu wraz ze
skanem/zdjęciem zgody na udział opisanej w lit. C pkt 1 do dnia 27 lipca 2022 r.
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o grach
losowych i zakładach wzajemnych.

B.

Czas trwania konkursu
Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony przez okres od dnia 6 lipca 2022
roku do dnia 27 lipca 2022 roku (zwany dalej „Czasem Trwania Konkursu”).

C.

Zasady Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby niepełnoletnie do ukończenia 18 lat. Osoby
te mogą być Uczestnikiem Konkursu wyłącznie, jeśli posiadać będą pisemną zgodę
opiekuna prawnego. Treść zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
i należy jej skan/zdjęcie przesłać wraz z pracą plastyczną.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które wezmą udział w konkursie na
zasadach określonych w lit. A pkt. 5 niniejszego regulaminu (zwanych dalej
„Uczestnikiem”).

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz
innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu
Konkursu.
4. Zgłoszenie do Konkursu wypełnione nieprawidłowo lub w sposób niepełny nie będzie
uwzględnione.
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad przewidzianych
w niniejszym Regulaminie.
6. Zgłoszenie mailowe udziału w Konkursie musi zawierać zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu
o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów organizacji
Konkursu oraz ewentualnego wydania przyznanej w nim nagrody. Zgoda jest
dobrowolna.”
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub
danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje
odebraniem prawa do nagrody.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn
od niego niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu
Uczestnika.
9. Zwycięzcą Konkursu nie może być osoba, która posługuje się botami czy też innego
rodzaju programami automatyzującymi udział w Konkursie.
10. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik deklaruje
przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego zwanego
dalej dziełem, jeżeli rozwiązanie to zostanie nagrodzone. Z chwilą wydania Nagrody
w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie
oraz prawa pokrewne do rozwiązania konkursowego, bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a)
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną
techniką, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b)
w zakresie obrotu egzemplarzami, na których dzieło utrwalono –
wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,
c)
w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w lit.
b) – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego
udostępniania utrwalenia Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym
(w szczególności przez Internet, sieci telefonii komórkowych w tym,
GSM, węzłów telekomunikacyjnych),
d)
wykorzystanie w utworach multimedialnych,
e)
wykorzystanie dzieła i jego fragmentów do celów promocyjnych
i reklamy,
f)
wykorzystanie dzieła dla celów marketingowych, w tym reklamy,
promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów
działalności gospodarczej.

Ponadto Uczestnik bez dodatkowego wynagrodzenia upoważnia Organizatora do
wykonywania praw zależnych do dzieła, w zakresie uzasadnionym
wykorzystywaniem dzieła na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania
modyfikacji dzieła, adaptacji, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym
podmiotom w celu modyfikacji.
11. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe
w związku z niniejszym konkursem dzieło nie narusza w żaden sposób przepisów
obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że
jego autorskie prawa majątkowe do tego dzieła nie są w jakimkolwiek zakresie
ograniczone lub obciążone.
12. Rozwiązanie zadania konkursowego, o którym mowa w niniejszym regulaminie,
powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać treści
reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, nie może naruszać praw osób
trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do
ochrony wizerunku.
D.
1.

2.
3.

4.

Zasady przyznawania Nagród
Zadaniem Uczestników Konkursu jest samodzielne wykonanie dowolną techniką
pracy plastycznej obrazującej temat: “Dzieci tworzą Budżet Obywatelski” i zgłoszenie
swojego udziału w konkursie na zasadach określonych w lit. A ust. 5 niniejszego
regulaminu.
Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest wybór prac wykonanych przez Uczestników
przedstawiających największą wartość artystyczną i emocjonalną.
Zadanie konkursowe podlegać będzie ocenie Komisji Konkursowej, która czuwać
będzie nad prawidłowością przebiegu Konkursu. Komisja Konkursowa złożona będzie
z przedstawicieli Organizatora, do której należeć będzie podjęcie ostatecznej decyzji
o wyborze Zwycięzców do dnia 3 sierpnia 2022 r. włącznie. Z czynności Komisji
zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz
przyznanych im nagród.
W konkursie zostanie wyłonionych 6 zwycięzców, po 3 zwycięzców z każdej z dwóch
kategorii wiekowych: I kategoria : 5-9 lat, II kategoria: 10-14 lat.
Przyznane nagrody:
I KATEGORIA:
1 miejsce – wyeksponowanie zwycięskiej pracy w przestrzeni miejskiej oraz cztery
bilety do Teatru Miniatura;
2 miejsce - rodzinne odwiedziny Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego – spotkanie
z edukatorem w ustalonym ze zwycięzcami i ZOO terminie;
3 miejsce – gadżety.
II KATEGORIA
1 miejsce - wyeksponowanie zwycięskiej pracy w przestrzeni miejskiej oraz cztery
vochery na wystawy Centrum Hevelianum na Górze Gradowej;
2 miejsce - rodzinne odwiedziny Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego – spotkanie
z edukatorem w ustalonym ze zwycięzcami i ZOO terminie;
3 miejsce – gadżety.

6. O przydziale Nagród decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez
Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami.

7. Zwycięzca nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
8. Każda Uczestnik ma jednokrotne prawo do wzięcia udziału w konkursie.
9. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby
trzecie.
E.

Odbiór nagród
1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej e-mailem lub telefonicznie.
2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z danym Zwycięzcą Nagroda
zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy Uczestników spełniającemu
warunki Konkursu.
3. Organizator zobowiązuje się do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych
od Nagrody według właściwej stawki określonej przepisami od wartości nagrody,
o ile powstanie obowiązek jego zapłaty.
4. Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełnia wszystkie
warunki Konkursu.

F.

Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z udziałem
w Konkursie jest Prezydent Miasta Gdańska.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uczestnika Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są wyłącznie dla celów
związanych z realizacją Konkursu oraz do podjęcia niezbędnych działań do
wydania Nagrody.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie
spowoduje, że Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane nie dłużej niż jest
to konieczne, tj. przez czas trwania Konkursu, jego rozstrzygnięcie oraz czas
niezbędny do wydania Nagrody. Okres przetwarzania danych osobowych może
zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
7. Uczestnik Konkursu ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich
danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia
przetwarzania danych.
8. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi,
wówczas Uczestnik Konkursu będzie miał prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
9. W oparciu o przekazane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
wobec Uczestnika Konkursu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania.

G.

Inne postanowienia
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca Nagrody spełnia
warunki określone w regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach
prawa związanych z realizacją nagród. W tym celu może żądać od Uczestnika
złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia
określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających
z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie
danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody
i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia
Organizatora do odmowy przyznania Nagrody.
2. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać pisemnie
do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym
uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zaistnienia podstawy
reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika
w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie
3 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 3 dni od dnia otrzymania
odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje
związane z Konkursem rozstrzyga Organizator. Rozstrzygniecie Organizatora
w przedmiocie zgłoszonej reklamacji jest ostateczne.
3. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się
postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do prowadzenia Konkursu.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej
Organizatora.
6. Niniejszy Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób przeprowadzany ani sponsorowany
przez Facebook ani jakąkolwiek firmę z nim związaną.
7. Wszelkie kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu oraz trybu
przeprowadzania Konkursu rozstrzyga Organizator.
8. Organizator zapewnia sobie prawo do wprowadzenia uzasadnionych zmian
w postanowieniach Regulaminu na każdym etapie trwania Konkursu, w tym zmiany
terminów jego przeprowadzenia, przy czym zmiany te nie mogą wprowadzać
rozwiązań mniej korzystnych dla uczestników Konkursu niż te przewidziane
w pierwotnej wersji Regulaminu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu albo przerwania lub
odwołania Konkursu bez podawania przyczyn.
10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu z tytułu wykonania zobowiązań związanych
w Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd według przepisów kodeksu
postępowania cywilnego.
11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia do Konkursu

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY,
KATEGORIA WIEKOWA ORAZ .........................................................................................
WIEK AUTORA
…………………………………………………………………………………….

TYTUŁ PRACY

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO
RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO .........................................................................................

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
TELEFON I ADRES EMAIL
RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Jako rodzic/ opiekun prawny autora pracy oświadczam, że:
1) wyrażam zgodę na mój udział /udział mojego dziecka/ podopiecznego w Konkursie,
w szczególności na zgłoszenie jego pracy w ww. Konkursie;
2) zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego postanowienia oraz
akceptuję opisane zasady Konkursu;
3) potwierdzam, że autor pracy spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Konkursie, wyrażam niezbędne ku temu zgody, w szczególności wskazane poniżej;
oświadczam też, że przesłana praca plastyczna jest nowa i oryginalna, to jest własnego
autorstwa, z pełnią praw autorskich do pracy wskazanego w zgłoszeniu autora pracy.
4) Oświadczam, że zgłoszona praca nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących
przepisów prawa. Oświadczam przy tym, że przyjmuję pełną odpowiedzialność prawną
w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do Konkursu i naruszenia praw
autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
5) Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną zawartą w Regulaminie.
6) Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska dziecka autora pracy, we wszelkich informacjach o Konkursie i jego wynikach oraz publikacjach

i materiałach drukowanych w związku z organizacją Konkursu, włączając w to publikacje
w mediach elektronicznych, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych,
na wystawach, etc.
7) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
dziecka - autora pracy umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia dokumentacji
konkursowej i realizacji Konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak zgody
uniemożliwi udział w Konkursie. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani
terytorialnie i jest udzielana nieodpłatnie;
8) Wyrażam zgodę na wykorzystanie zgłoszonej pracy plastycznej dziecka - autora pracy
przez Organizatora oraz jej publikację i rozpowszechnianie, w szczególności w celach
konkursowych i promocyjnych, takich jak rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie,
formie i zasięgu terytorialnym, publikacja w sieci Internet, publikacja w innych materiałach
promocyjnych, prezentowanie na wystawach, z zastrzeżeniem ujawnienia nazwiska autora w
sposób zwyczajowo przyjęty. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
I jest udzielana nieodpłatnie.
9) Oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz, że zostałam/em
poinformowana/y o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)
Ustawa z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1231, z 2020 r. poz. 288)

……………………………………..
Data, miejscowość

……………………………………………………………….
Podpis rodzica / opiekuna prawnego
Autora pracy

