Regulamin Konkursu
na opracowanie projektu logo Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego
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§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu jest Miasto Kielce, z siedzibą Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303
Kielce.
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować na adres mailowy:
monika.dziublewska@um.kielce.pl w tytule korespondencji wpisując: „Logo Kieleckiego Budżetu
Obywatelskiego – konkurs”.
Konkurs organizowany jest w oparciu o niniejszy Regulamin .
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
§2
Cel i przedmiot Konkursu
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie znaku graficznego Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego,
zwanego w dalszej części Regulaminu „logo”.
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego logo, charakteryzującego się prostotą, oryginalnością i
łatwością zapamiętywania.
Logo powinno występować łącznie z nazwą „Kielecki Budżet Obywatelski”.
Przy opracowywaniu logo Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego uczestnicy Konkursu zobowiązani
są uwzględnić charakter i ideę zadania jakim jest budżet obywatelski.
Budżet obywatelski jest mechanizmem partycypacji obywatelskiej – narzędziem umożliwiającym
mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu.
Jest to wyraz wspólnoty władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na
rzecz jej rozwoju. Mieszkańcy miasta zgłaszają własne projekty na realizację zadań, które
przyczynią się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej i pełniejszego zaspokajania jej
potrzeb. Następnie projekty są przedkładane pod głosowanie mieszkańcom miasta. Zwycięskie
projekty są realizowane w trakcie kolejnego roku budżetowego.
§3
Terminarz Konkursu
Konkurs prowadzony będzie zgodnie z następującym terminarzem w roku 2021:
a) Ogłoszenie Konkursu: w dniu opublikowanie treści Regulaminu na stronie internetowej
Organizatora: www.um.kielce.pl
b) Składanie prac konkursowych: do 28 lutego 2021 r.
c) Głosowanie na stronie www.idea.kielce.eu - od 4 do 25 marca 2021 r.
d) Ogłoszenie zwycięskiego projektu – 29 marca 2021 r.
Organizator Konkursu dopuszcza możliwość zmiany ww. terminów. O każdej zmianie terminów
Organizator poinformuje uczestników pocztą elektroniczną oraz stosowną informacją na stronach
internetowych.
Ogłoszenie zwycięskiego projektu odbędzie się na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce.
§4
Nagrody w Konkursie
W Konkursie zostanie przyznana jedna rzeczowa nagroda główna.
Z autorem zwycięskiej pracy – laureatem zostanie podpisane porozumienie, które będzie
podstawą do przekazania nagrody rzeczowej.

3. Wręczenie nagrody nastąpi w terminie i miejscu uzgodnionym między laureatem konkursu
a Organizatorem.
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§5
Udział w Konkursie
Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu
oznacza akceptację przez uczestnika wszystkich warunków określonych w Regulaminie. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza,
iż spełnia wszelkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
W Konkursie – do chwili rozstrzygnięcia – obowiązuje zasada anonimowości prac konkursowych.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Podanie danych związanych z udziałem w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
Uczestnikami Konkursu mogą być instytucje oraz osoby fizyczne, które w dniu przesłania pracy
konkursowej ukończyły 16 rok życia, z tym, że osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie
za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
Zgoda na udział w Konkursie osoby niepełnoletniej stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy komórki bezpośrednio odpowiedzialnej
za organizację konkursu lub członkowie ich najbliższej rodziny. Osobą najbliższą jest małżonek,
wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca
w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
Uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne
złożonych prac konkursowych, a w szczególności odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób
trzecich związane z naruszeniem przysługujących im praw autorskich.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem
nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych
na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników Konkursu.
§6
Zgłoszenia do Konkursu
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie prac konkursowych w terminie wskazanym
w § 3.
W konkursie można złożyć maksymalnie trzy prace konkursowe.
Prace konkursowe należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby wyznaczonej przez
Organizatora do obsługi konkursu: monika.dziublewska@um.kielce.pl
O terminie złożenia pracy decydować będzie data i godzina wpływu na wskazaną w ust. 3 skrzynkę
pocztową.
Wiadomość elektroniczna powinna w temacie zawierać tytuł określony w §1 ust. 2 Regulaminu.
Na pracę konkursową, o której mowa w ust. 1, składają się:
a) projekt logo przygotowany zgodnie z wytycznymi określonym w § 2, z wykorzystaniem grafiki
wektorowej w formatach: .PDF, .EPS i .SVG prezentujący logo w podstawowym wariancie
kolorystycznym,
b) skan podpisanej własnoręcznie karty zgłoszenia, zawierającej imię i nazwisko, adres i dane
kontaktowe uczestnika Konkursu (e-mail i numer telefonu), Wzór karty zgłoszenia stanowi
załącznik Nr 2 do Regulaminu.

7. Oryginał Karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na
udział dziecka w konkursie na opracowanie projektu logo kieleckiego budżetu obywatelskiego (w
przypadku uczestników konkursu, którzy nie ukończyli 18 roku życia) należy złożyć również
w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji
Społecznej, ul. Strycharska 6, pok. 7 lub przesłać na adres korespondencyjny: Urząd Miasta Kielce
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce w terminie
3 dni od złożenia prac konkursowych.
8. Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Praca konkursowa musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.
10. Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone prace, które zostały uprzednio zgłoszone w ramach innego
konkursu lub wcześniej realizowane.
§7
Sposób wyłonienia laureata
1. Do głosowania dopuszczone zostaną prace spełniające warunki formalne określone w §6
Regulaminu.
2. Zwycięski projekt zostanie wyłoniony w głosowaniu przeprowadzonym na platformie
www.idea.kielce.eu.
3. Zwycięży projekt, który otrzyma największą liczbę głosów.
§8
Prawa autorskie
1. Z chwilą doręczenia Organizatorowi wiadomości mailowej zawierającej pliki z pracą konkursową,
na czas trwania i rozstrzygnięcia konkursu, Organizator nabywa licencję niewyłączną
upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do
pracy konkursowej na następującym polu eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania prac
konkursowych – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w szczególności w sieciach
komputerowych, Internecie, publikowanie projektu Logo na stronach internetowych, portalach
społecznościowych Gminy i w wydawnictwach elektronicznych.
2. Laureat konkursu nieodpłatnie przeniesie na Organizatora całość praw autorskich majątkowych
i zależnych, w tym praw do korzystania z logo bez oznaczania autora.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do zwycięskiej pracy nastąpi na podstawie
porozumienia zawartego z Laureatem w dniu wręczania nagrody.
4. Laureat Konkursu udziela Organizatorowi zezwoleń i upoważnień do dokonywania wszelkich
zmian modyfikacji w zakresie niezbędnym do eksploatacji, w tym również do wykorzystania Logo
w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.
5. Wskazane powyżej warunki stanowić będą treść porozumienia, o którym mowa w § 4 ust. 2, które
zostanie zawarte pomiędzy Organizatorem a laureatem Konkursu.
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Biuro organizacji Konkursu oraz sposób porozumiewania się z uczestnikami Konkursu
Obsługę administracyjno-techniczną Konkursu prowadzi Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji
Społecznej – Biuro ds. Partycypacji Społecznej, ul. Strycharska 6, tel. 41-36-76-400, e-mail:
monika.dziublewska@um.kielce.pl.
Prace konkursowe uczestnicy składają w formie elektronicznej. Organizator oraz uczestnicy
Konkursu będą się porozumiewać za pomocą poczty e-mail .
§10
Dane osobowe
Administratorem danych podanych przez zgłaszającego do Konkursu jest Prezydent Miasta Kielce
z siedzibą w Kielcach ul. Rynek 1.
W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych Uczestników można
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl;
Dane osobowe podane przez zgłaszających, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji
i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronach
internetowych, mediach społecznościowych, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności
wymaganej przepisami RODO.
Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, którym jest:
 umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału
 umożliwienie przeprowadzenia konkursu
 opublikowanie informacji o laureatach
 archiwizację dokumentów
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO
Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo
do ich usunięcia, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym
niż okres przechowywania danych
 ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 wniesienia skargi w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich
danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, na adres ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do umożliwienia
Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia Laureatów o przyznaniu nagród oraz
promocji Konkursu

§11
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem prac.
Organizator nie przewiduje zwrotu tych kosztów.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie pracy.

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki
prowadzenia Konkursu. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. W
sytuacjach nie objętych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora nie
przysługuje odwołanie.
4. Wszelka korespondencja i wymiana informacji pomiędzy Organizatorem Konkursu oraz
Uczestnikami prowadzona jest pocztą elektroniczną.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego, RODO1, ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
6. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
O WYRAZENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA
w Konkursie na opracowanie projektu logo Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego

……………………………………………….
(miejscowość, data)

Ja niżej podpisany/a, jako rodzic/opiekun prawny ................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu), oświadczam, że:


wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie na opracowanie projektu logo „Kieleckiego
Budżetu Obywatelskiego”.



zgłoszona do niniejszego konkursu praca / prace* jest / są* wynikiem własnej twórczości
mojego dziecka..............................................................................................i nie zagraża oraz
nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych
i osobistych praw autorskich i znana mi jest okoliczność, że za wszelkie roszczenia osób
trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada rodzic/opiekun prawny.



Wyrażam także zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz zgłoszonego przeze
mnie dziecka i na podanie ich do publicznej wiadomości w celach związanych z organizacją
i realizacją Konkursu na opracowanie projektu logo Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego,
którego organizatorem jest Miasto Kielce



zapoznałem/am się Regulaminem Konkursu na opracowanie projektu logo Kieleckiego
Budżetu Obywatelskiego i akceptuję w całości jego postanowienia.



Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy konkursowej mojego dziecka w całości lub jej
fragmentach na zasadach określonych w § 8 Regulaminu konkursu.

……………………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna
prawnego)

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
KARTA ZGŁOSZENIA

2

3

Imię i nazwisko lub nazwa uczestnika

Adres

4

Telefon kontaktowy

5

Adres e-mail

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oraz na podanie ich do publicznej wiadomości w
celach związanych z organizacją i realizacją Konkursu na opracowanie projektu logo Kieleckiego
Budżetu Obywatelskiego, którego organizatorem jest Miasto Kielce
2. Oświadczam, że jestem autorem pracy zgłoszonej do Konkursu na opracowanie projektu logo
Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego a podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się Regulaminem Konkursu na opracowanie projektu logo
Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego i akceptuję w całości jego postanowienia
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy konkursowej w całości lub jej fragmentach na
zasadach określonych w § 8 Regulaminu konkursu.
5. Oświadczam, że moja praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w
szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich i znana mi jest
okoliczność, że za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw
odpowiada uczestnik konkursu.
…………………………………………….
data i czytelny podpis autora pracy/
rodzica/opiekuna prawnego*

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta
Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych możecie
Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl.
Pełna treść klauzuli informacyjnej dotycząca przetwarzania danych uczestników konkursu znajduje się
w § 10 Regulaminu Konkursu na opracowanie projektu logo Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego,
którego organizatorem jest Miasto Kielce

*W przypadku uczestników , którzy nie ukończyli 18 roku życia, Kartę Zgłoszenia podpisuje rodzic/opiekun prawny.

