Regulamin konkursu „ Sosnowiecka opowieść ”
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie ” Sosnowiecka
opowieść ” zwanego dalej konkursem.
1. Podstawa wprowadzenia regulaminu.
a. Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. Dz. U z 2020r poz. 1740, art. 919921.
b. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. Dz. U. z 2020r poz. 713,
1378 Art. 7 pkt. 1 pdp. 18).
2. Organizator, cel konkursu i przedmiot konkursu.
a. organizatorem konkursu jest Gmina Sosnowiec,
b. celem konkursu jest rozwijanie kreatywności, uzdolnień, wrażliwości,
promowanie miasta, aktywizacja dzieci i młodzieży, promocja czytelnictwa.
c. przedmiotem konkursu jest napisanie bajki lub wykonanie komiksu o tematyce
sosnowieckiej.
3. Czas trwania konkursu.
a. konkurs będzie trwał od 4 od godziny 00.00 stycznia do 17 stycznia 2021 roku do
godziny 23.59.
4. Uczestnictwo w konkursie.
a. konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży mieszkających w Sosnowcu,
którzy nie ukończyli 18 roku życia.
b. Kategorie wiekowe:
• 0-10 lat
• 11-18 lat
5. Zasady udziału w konkursie.
a. za pracę konkursową uważa się napisaną bajkę lub komiks o tematyce
sosnowieckiej max. na 3 strony A4
b. prac mogą być wykonane odręcznie lub komputerowo
c. warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wykonanej pracy na adres
mailowy obywatelski@um.sosnowiec.pl lub wrzucenie jej do skrzynki znajdującej
się w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu w dniach od 4 do 17 stycznia 2021roku
• do wykonanej pracy należy dołączyć informacje: imię i wiek dziecka (autora
pracy) oraz numer telefonu do opiekuna prawnego,
• każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę,
d. przesłanie pracy konkursowej przez uczestnika/opiekuna prawnego równoważne
jest ze zgodą na uczestnictwo w konkursie organizowanym przez Gminę
Sosnowiec,
e. przesyłając pracę do konkursu opiekun prawny wyraża zgodę na ich nieodpłatne
zamieszczanie na stronach miejskich, portalach społecznościowych prowadzonych
przez miasto Sosnowiec oraz w lokalnej prasie, Wydział Kultury i Promocji Miasta
zastrzega sobie prawo do wydania zgłoszonych prac w formie publikacji,

f. uczestnicy przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Administratora następujących danych osobowych: imię i nazwisko, nr telefonu.
Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w
zakresie wyżej podanym jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez
uczestników konkursu jest wymagane do udziału w konkursie.
g. uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody opiekuna
prawnego dziecka na nieodpłatne przeniesienie prawa autorskiego, prawa
majątkowego do wykonanej pracy na Gminę Sosnowiec, na następujących polach
eksploatacji, w czasie i na wszystkich polach eksploatacji w szczególności dotyczy
to:
• trwałego lub częściowego utrwalanie w całości lub w części jakimikolwiek
środkami, dowolną techniką i w jakiejkolwiek formie,
• zwielokrotniania dowolną techniką w całości lub w części jakimikolwiek środkami,
dowolną techniką i w jakiejkolwiek formie,
• wprowadzania do obrotu, w tym poprzez sieć Internet,
• wprowadzanie do pamięci komputera,
• publiczne i niepubliczne wykonanie, wystawienie i odtworzenie,
• wyświetlenia,
• nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez
stację naziemną,
• nadawanie za pośrednictwem satelity,
• równoczesnego i integralnego nadanie utworu nadawanego przez inną
organizację radiową lub telewizyjną.
Wraz z prawem do wykonywania zależnych praw autorskich.
h. za prawidłowy przebieg konkursu odpowiada Wydział Kultury i Promocji Miasta,
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,
i. opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę
Sosnowiec w celu realizacji konkursu „Sosnowiecka Opowieść”.
6. Nagrody i komisja konkursowa.
a. komisję konkursową powołuje organizator.
b. nagrody przewidziane w konkursie ufunduje Gmina Sosnowiec,
c. nagrodami będą ilustrowane bajki dla dzieci oraz gadżety miejskie,
d. zwycięzcy konkursu przysługuje prawo do jednej nagrody,
e. wśród nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze jednego zwycięzcę
w kategorii komiks oraz jednego zwycięzcę w kategorii bajka oraz zastrzega sobie
prawo do przyznania wyróżnień,
f. komisja będzie oceniała:
• fabułę,
• oryginalność treści,
• elementy związane z Sosnowcem,
• estetykę wykonania.
f. prace zawierające elementy wulgarne i obraźliwe oraz zawierające elementy
przemocy nie będą nagradzane,
g. prace zawierające elementy promocyjne np. logo innych podmiotów nie będą
nagradzane,

h. organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę lub
zamiany jej na inną nagrodę,
i. o przyznaniu nagrody uczestnik zostanie zawiadomiony w ciągu 10 dni roboczych
od momentu zakończenia konkursu.
j. po rozstrzygnięciu konkursu, nadesłane prace będą przechowywane przez okres 2
lat i następnie nieodwracalnie niszczone. Prace konkursowe nie podlegają
zwrotowi.
7. Postanowienia końcowe.
a. zapisy niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, a ich
wykładnia i interpretacja należy do Organizatora,
b. organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu
w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia konkursu o czym
niezwłocznie poinformuje na swojej stronie www.sosnowiec.pl,
c. rozstrzygnięcia podejmowane przez komisję konkursową są ostateczne.
d. wyniki konkursu są ostateczne i uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołań.
e. Uczestnikami konkursu nie mogą być dzieci pracowników Wydziału Kultury
i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Załącznik Nr 1 do regulaminu konkursu „Sosnowiecka opowieść”
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
Imię i nazwisko prawnego opiekuna uczestnika konkursu.
Nr telefonu uczestnika konkursu.
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora
konkursu.
1. Jako opiekun prawny uczestnika konkursu zatytułowanego
„Sosnowiecka opowieść” oświadczam iż jestem uprawniony do przeniesienia praw
majątkowych autorskich do utworu w zakresie wskazany w niniejszym oświadczeniu.
2. Jako opiekun prawny przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu prawa
autorskie do utworu, a organizator konkursu oświadcza, iż przyjmuje prawa autorskie
do utworu.
3. Prawa autorskie przechodzą na organizatora w momencie podpisania niniejszego
oświadczenia i dają organizatorowi prawo do eksploatacji na wszystkich polach o
których mowa w punkcie 4 lit. f regulaminu konkursu zatytułowanego „Sosnowiecka
opowieść”.
4. Jako opiekun prawny autora utworu gwarantuję, że utwór jest autorstwa mojego
podopiecznego i że w z związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych
praw autorskich i praw zależnych na organizatora konkursu, nie naruszam w żaden
sposób praw osób trzecich.
5. Jako opiekun prawny uczestnika konkursu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mojego podopiecznego konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy i
przyznania nagrody oraz przeprowadzenia działań promocyjnych dot. Konkursu m. in.
na stronie internetowej www.sosnowiec.pl
Data i podpis opiekuna prawnego uczestnika

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)
1.
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Sosnowca. Może
Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie
Miejskim w Sosnowcu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 20.
2.
Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca jest Agata
Kozłowska. Może się Pani/Pan z nią skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych
osobiście pod adresem ul. Mościckiego 14 pokój 406, e-mail: iod@um.sosnowiec.pl,
nr telefonu 515-041-778 lub 32-296-0-687.
3.
W jaki celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i e RODO
w celu realizacji konkursu „Sosnowiecka opowieść”.
4.
Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są
konsekwencje ich niepodania
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie poda Pani/Pan
danych, zgłoszona praca konkursowa nie będzie mogła zostać oceniona w konkursie.
5.
Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe
Pani/Pana dane będą udostępniane powołanej w celu oceny prac komisji konkursowej.
Nagrodzone prace będą udostępnione na miejskich portalach społecznościowych oraz
miejskiej stronie internetowej.
6.
Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe
Pani/Pana dane osobowe są przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia
celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu
celu dla którego dane zostały zebrane, dane będą przechowywane jedynie w celach
archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Urzędzie
Miejskim danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i w tym przypadku
wynosi 5 lat.
7.
Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania
od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO.
Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.

8.
Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych
Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
9.
Czy mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Ma Pan/Pani również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania Pana/Pani danych do
momentu jej wycofania.
10.
Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

