Regulamin Konkursu na projekt statuetki dla Powiatu Legionowskiego
(zwanego dalej „Konkursem”)
ogłoszony w dniu 2 grudnia 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Legionowie
I. Informacje ogólne, cel Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie projektu pamiątkowej statuetki,
która będzie nagrodą/pamiątką w konkursach i wszelkich wydarzeniach
organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Legionowski. Statuetka
swoją formą powinna nawiązywać do charakterystycznych miejsc lub aktywności
związanych z powiatem legionowskim. Celem Konkursu jest wyłonienie
najlepszego projektu statuetki, która dzięki swojemu oryginalnemu charakterowi
oraz wysokim walorom artystycznym stanie się jednym z elementów
rozpoznawczych powiatu legionowskiego.
II. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Legionowie.
III. Podstawa prawna
1. Regulamin Konkursu na projekt statuetki zwany dalej „Regulaminem”.
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1145 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.).
IV. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno do artystów plastyków
z doświadczeniem w dziedzinie rzeźby, jak i do amatorów.
2. Uczestnikiem Konkursu mogą być dorosłe osoby fizyczne posiadające pełną
zdolność
do
czynności
prawnych
(obywatele
Rzeczpospolitej
Polskiej
lub cudzoziemcy).
3. W Konkursie można uczestniczyć jednoosobowo (uczestnictwo indywidualne)
lub wieloosobowo (uczestnictwo zespołowe), tj. w formie zespołu autorskiego.
Warunkiem uczestnictwa zespołowego w Konkursie jest jednoznaczne wskazanie
reprezentanta zespołu, upoważnionego do występowania w imieniu jego członków
oraz spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 2 przez wszystkich członków
zespołu.
4. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne i całkowicie dobrowolne.
5. Do udziału w Konkursie przyjęte zostaną wyłącznie projekty, których zgłoszenie
spełniać będzie wszystkie warunki wymienione w treści regulaminu.
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V. Wymogi dotyczące projektu statuetki
1. Wymiary statuetki: minimalna wysokość – 25 cm, maksymalna wysokość –
35 cm, maksymalna szerokość – 15 cm.
2. Projekt zgłoszony do Konkursu powinien zawierać część modelową, graficzną
i opisową.
3. Kompletny projekt statuetki zgłoszony do Konkursu powinien zawierać:
a) model gipsowy (bądź z innego, adekwatnego do projektu materiału) statuetki
w skali 1:1;
b) część opisową w formacie A4 zawierającą rysunki lub wizualizacje projektu
statuetki,
wszelkie
dane
i
wyjaśnienia
rozwiązań
konstrukcyjnych
i wykończeniowych oraz szczegółową specyfikację techniczną;
c) na płycie CD wszystkie materiały opisowe oraz graficzne (w tym rysunki
lub wizualizacje).
VI. Miejsce i termin składania zgłoszeń do Konkursu
1. Kompletny projekt statuetki należy dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców
w siedzibie Organizatora (Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. W. Sikorskiego
11, 05-119 Legionowo) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2020 r.,
do godz. 13.00. Zgłoszenia do Konkursu wniesione po tym terminie, bez względu
na przyczyny opóźnienia, nie będą rozpatrywane.
2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem projektu statuetki ponoszą jego
autorzy.
3. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia projektów zgłaszanych na Konkurs,
powstałych podczas ich doręczenia.
4. Wszystkie elementy projektu statuetki (modele, plansze, płyta CD) muszą być
trwale oznakowane godłem (stałym ośmiocyfrowym numerem identyfikującym,
identycznym, jaki został wpisany do Karty Identyfikacyjnej Uczestnika Konkursu)
i razem spakowane. Na opakowaniu powinno również być zamieszczone wyłącznie
godło. Do środka opakowania należy włożyć zamkniętą w sposób uniemożliwiający
bezśladowe otwarcie kopertę (także oznaczoną godłem) z danymi autora
zgłaszanego projektu.
5. Na projekcie statuetki i jego opakowaniu zabrania się umieszczania danych
osobowych zgłaszającego projekt do Konkursu, a w przypadku uczestnictwa
zespołowego danych osobowych członków zespołu autorskiego.
6. Po przeprowadzeniu Konkursu uczestnicy będą mogli odebrać zgłoszone projekty
(z wyjątkiem zwycięskiego projektu) w Starostwie Powiatowym w Legionowie, do
dnia 31 stycznia 2020 r., do godz. 16:00. W przypadku nie odebrania, prace
konkursowe przechodzą na własność Organizatora Konkursu.
VII. Terminy
1. Ogłoszenie Regulaminu Konkursu – 2 grudnia 2019 r.
2. Składanie projektów statuetki na Konkurs – 28 stycznia 2020 r., do godz. 13:00.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu – 4 lutego 2020 r., do godz. 15:00, na stronie
Organizatora Konkursu: www.powiat-legionowski.pl.
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VIII. Kryteria oceny prac konkursowych
1. Ocenie będą
warunki:

podlegały

wyłącznie

projekty

spełniające

łącznie następujące

a) złożone w terminie;
b) spełniające wymagania określone w Regulaminie Konkursu;
c) złożone przez osoby spełniające wymagania określone w Regulaminie
Konkursu.
2. Komisja Konkursowa będzie oceniała projekty według następujących kryteriów,
przy czym każde kryterium posiada odrębną wagę podaną w procentach:
a) oryginalność projektu – 30%;
b) walory artystyczne– 40%;
c) walory techniczne (trwałość) – 20%;
d) przystawalność projektowanej formy do charakteru powiatu legionowskiego –
10%;
3. Każdy z członków komisji (poza sekretarzem komisji) przyznaje poszczególnym
projektom, spełniającym zasady Regulaminu, od 0 do 5 punktów w każdym
z kryteriów.
4. Ostateczna liczba punktów, jaką otrzyma dany projekt jest sumą punktów
przyznanych w poszczególnych kryteriach przez wszystkich członków komisji
(poza sekretarzem komisji) pomnożoną przez ich wagę procentową.
IX. Nagrody
1. Nagrodą w Konkursie jest kwota pieniężna w wysokości 2 000,00 zł
brutto.
2. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy Konkursu, a w przypadku zwycięskiego
zespołu autorskiego reprezentantowi zespołu, przelewem na rachunek bankowy
wskazany w piśmie złożonym po wyłonieniu zwycięzcy.
X. Komisja Konkursowa
Na potrzeby Konkursu zostaje powołana Komisja Konkursowa w składzie:
1. Konrad Michalski, wicestarosta legionowski – przewodniczący,
2. Jolanta Drozd, artysta plastyk,
3. Joanna Kajdanowicz, naczelnik
Powiatowego w Legionowie,

Wydziału

Kultury

i

Promocji

Starostwa

4. Monika Kosewska, zastępca naczelnika Wydziału Kultury i Promocji Starostwa
Powiatowego w Legionowie,
5. Agnieszka Matusiak – Ziółkowska, inspektor w Wydziale Kultury i Promocji
Starostwa Powiatowego w Legionowie
6. Katarzyna Leszczyńska, inspektor w Wydziale Kultury i Promocji Starostwa
Powiatowego w Legionowie – sekretarz Komisji.
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XI. Tryb oceny projektów zgłoszonych do Konkursu
1. Komisja Konkursowa będzie obradowała w dniu 30 lub 31 stycznia 2020 r. w
budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie.
2. Projekty będą oceniane anonimowo, koperta z danymi wykonawcy zostanie
otwarta po wyborze najlepszego, spełniającego warunki konkursu projektu.
3. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Z rozstrzygnięcia Konkursu sporządza się protokół, który podpisują członkowie
Komisji Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu.
XII Wyniki Konkursu
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 4 lutego 2020 r. na stronie Organizatora:
www.powiat-legionowski.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuznania żadnej pracy za zwycięską.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru zwycięzcy Konkursu w przypadku
napłynięcia wyłącznie jednego zgłoszenia, jeśli spełni ono wszystkie wymagania
Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
XIII. Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do złożenia oświadczenia, iż jest autorem
złożonego projektu oraz, że projekt nie narusza praw osób trzecich,
w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich.
2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi
z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający projekt
zrekompensuje w całości Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna/y, koszty
poniesione
w
związku
ze
skierowaniem
przeciwko
niemu
roszczeń
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie
powstaną z tego tytułu.
3. Autor/zespół autorski zwycięskiego projektu, w ramach oddzielnej umowy,
przeniesie bezpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy.
4. Organizator nabędzie prawo rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi
oraz prawo do wyłącznego korzystania ze zwycięskiego projektu na wszystkich
polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia przedmiotowej umowy, w
szczególności prawo do:
a) publikacji w mediach (elektronicznych, TV, prasie);
b) publicznego wystawiania projektu i wykonanej na jego podstawie statuetki;
c) zwielokrotnienia projektu techniką wybraną przez Organizatora do celów
podanych powyżej;
d) wykonywania miniatur statuetki, oraz jej reprodukcji, zdjęć, widokówek,
znaczków pocztowych, kart okolicznościowych, kalendarzy, druków
akcydensowych i innych podobnych wydawnictw i materiałów, w dowolnym
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nakładzie i dowolną techniką, oraz nieodpłatnej dystrybucji wszystkich
takich materiałów;
e) wykonywania wszelkiego rodzaju materiałów pamiątkowych i/lub
reklamowych, zawierających wizerunek statuetki w całości lub w części,
w tym przedmiotów codziennego użytku, przedmiotów kolekcjonerskich,
breloków, w dowolnym nakładzie i dowolną techniką, oraz nieodpłatnej
dystrybucji wszystkich takich materiałów;
f) publicznego wystawiania, najmu dzierżawy użyczania projektu jak i samej
statuetki;
g) do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania projektem
(przedmiotem Konkursu) w kraju i za granicą:
h) wraz z autorskimi prawami majątkowymi uczestnik przeniesie na
Organizatora wyłączne prawo do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich oraz prawo własności złożonego
na Konkurs projektu.
XIV. Informacje dodatkowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku:
a) gdy na Konkurs nie wpłynie żaden projekt;
b) gdy żaden z dostarczonych projektów konkursowych nie spełnia warunków
Regulaminu;
c) niezadowalającego poziomu artystycznego projektów konkursowych;
d) sytuacji niezależnych od Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie
oraz przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
3. Informacje o zmianach w Regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu
Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora
www.powiat-legionowski.pl.
4. Szczegółowe uregulowania związane z realizacją Konkursu, nieprzewidziane
w przepisach Regulaminu pozostają w dyspozycji Organizatora.
5. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela: Wydział Kultury i Promocji
Starostwa Powiatowego w Legionowie, tel. 22 764 05 06.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy obowiązującego prawa.
XV. Materiały udostępnione uczestnikom Konkursu:
1. Regulamin Konkursu.
2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na projekt statuetki dla Powiatu
Legionowskiego – Oświadczenie (uprawnienia).
3. Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu na projekt statuetki dla Powiatu
Legionowskiego – Karta Identyfikacyjna.
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody
osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
2016/679 z dnia 27 kwietnia z dnia 27 kwietnia 2016
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

na przetwarzanie danych
Europejskiego i Rady (UE)
r. w sprawie ochrony osób
osobowych i w sprawie
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane dalej RODO oraz ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018 poz.1000 ze zm. ).
5. Załącznik nr 4
do Regulaminu Konkursu na projekt statuetki dla Powiatu
Legionowskiego – Oświadczenie (autorstwo).
6. Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu na projekt statuetki dla Powiatu
Legionowskiego – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
Legionowskiego – Oświadczenie (uprawnienia).

na

projekt

statuetki

dla

Powiatu

OŚWIADCZENIE
Uczestnika Konkursu na projekt statuetki dla Powiatu Legionowskiego.
Uczestnik Konkursu (imię i nazwisko/nazwa):
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Adres Uczestnika Konkursu:
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności
objętych niniejszym Konkursem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;

Miejscowość, data

Podpis
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
Legionowskiego – Karta Identyfikacyjna.

na

projekt

statuetki

dla

Powiatu

................................................
Miejscowość i data

KARTA IDENTYFIKACYJNA
1. Uczestnik Konkursu składający pracę konkursową:
Nazwisko i imię/nazwa:

Adres: …..............................................................................................................
Telefon: …............................................................................................................
Fax: ...................................................................................................................
E-mail: ….............................................................................................................
REGON/ PESEL: ….................................................................................................
NIP: ….................................................................................................................
2.
Praca
konkursowa
oznaczona
następującym,
ośmiocyfrowym
rozpoznawczym, (dowolnie ustalonym przez Uczestnika Konkursu):

numerem

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

......................................................
Podpis
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu projekt statuetki dla Powiatu Legionowskiego –
Oświadczenie (przetwarzanie danych).

OŚWIADCZENIE
Uczestnika Konkursu na projekt statuetki dla Powiatu Legionowskiego

Uczestnik Konkursu (imię i nazwisko):
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Adres Uczestnika Konkursu:
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Oświadczam, iż:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w rozumieniu Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane dalej RODO oraz ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018 poz.1000 ze zm. ).

Miejscowość, data

Podpis
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu
Legionowskiego – Oświadczenie (autorstwo).

na

projekt

statuetki

dla

Powiatu

OŚWIADCZENIE
Uczestnika Konkursu na projekt statuetki dla Powiatu Legionowskiego.
Uczestnik Konkursu (imię i nazwisko/nazwa):
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Adres Uczestnika Konkursu:
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Oświadczam, iż jestem autorem złożonego przez mnie projektu statuetki dla Powiatu
Legionowskiego

.................................................................................................................

Miejscowość, data

Podpis
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Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu projektu statuetki dla Powiatu
Legionowskiego

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu
Zgodnie z 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
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane dalej RODO oraz ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018 poz.1000 ze zm. ) informujemy,
że:
1. administratorem Państwa danych osobowych jest Powiat Legionowski z siedzibą
Starostwie Powiatowym w Legionowie ul. Generała Władysława Sikorskiego 11,
O5-119 Legionowo;
2. Powiat Legionowski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można
skontaktować się poprzez e-mail: dpo@powiat-legionowski.pl lub pisemnie na
adres wskazany w pkt. 1;
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, do którego zgłosił się
uczestnik;
4. dotyczące Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom
tj. podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie przepisów
prawa;
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony na podstawie
przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 271);
6. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych po upływie
okresów wynikających z przepisów prawa, a także prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. podanie przez Państwa danych jest niezbędne do udziału w Konkursie, jego
rozstrzygnięcia oraz do wykonywania praw i obowiązków uczestnika, a także
Powiatu Legionowskiego, wynikających z postanowień Regulaminu Konkursu;
8. decyzje nie będą podejmowane, w oparciu
zautomatyzowany, a dane nie będą profilowane.

o

Państwa

dane,

w

sposób
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