REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY 3D
WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
TZW. „WITACZY” I NAPISU MIASTA „ŚWIERADÓW-ZDRÓJ”

§ 1 Organizator
1. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji
Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju z siedzibą przy ul. Dworcowej 1,
59-850 Świeradów-Zdrój.
2. Honorowy Patronat nad Konkursem obejmuje Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój
Roland Marciniak.
3. Osobą upoważnioną przez Organizatora Konkursu do kontaktów z uczestnikami
Konkursu jest koordynator Konkursu: Beata Rosicka – Koordynator ds. Kreowania
Wydarzeń Sportowych, Rekreacyjnych i Promocji, tel. 75 71 36 482, 75 71 36 483,
e-mail: it@swieradowzdroj.pl.
§ 2 Cel Konkursu
Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego pod względem estetycznym, przestrzennym,
funkcjonalnym i architektonicznym projektu „Witacza” Miasta Świeradów-Zdrój oraz
Napisu „Świeradów-Zdrój” do Parku Zdrojowego, które nawiązując do charakteru
i dziedzictwa kulturowego miasta przyczynią się do jego promocji.

1.

2.

3.
4.

5.

§ 3 Przedmiot Konkursu
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie autorskiej pracy konkursowej, zwanej dalej
„Projektem”, która swym zakresem będzie obejmowała przygotowanie projektu
graficznego w 3D wraz z projektem konstrukcyjnym dla elementu promocyjnego
miasta, zwanego „Witaczem” oraz Napisu Miasta „Świeradów-Zdrój” do Parku
Zdrojowego.
„Witacz” to obiekt plastyczny o zróżnicowanym kształcie, identyfikujący w czytelny
sposób Miasto Świeradów-Zdrój, który powinien być widoczny ze wszystkich
kierunków ruchu komunikacyjnego związanego z miejscem lokalizacji. Wszystkie
jego elementy powinny być wyeksponowane w równym stopniu.
Idea projektu powinna opierać się na pomyśle stworzenia charakterystycznego znaku
kojarzonego jednoznacznie z Miastem Świeradów-Zdrój.
Przy tworzeniu Projektu zgłoszonego w Konkursie należy uwzględnić następujące
warunki:
a) „Witacz” ustawiony będzie przy drogach wjazdowych do Świeradowa-Zdroju
a napis „Świeradów-Zdrój” w Parku Zdrojowym;
b) „Witacz” będzie zachętą do zwiedzenia i poznania Świeradowa-Zdroju;
c) „Witacz” oraz napis mogą zawierać elementy kolorystyczne i wizualne
charakterystyczne dla Świeradowa-Zdroju, a tym samym oddawać unikalne
walory miasta;
d) „Witacz” powinien zawierać elementy możliwe do multiplikowania na inne
narzędzia promocyjne (np. znak graficzny, piktogram itp.).
W Projekcie należy uwzględnić widoczność „Witacza” oraz napisu w porze
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wieczorowej i nocnej, uwzględniając przy „Witaczu”, jako konieczne zachowanie
bezpieczeństwa dla osób kierujących pojazdami drogowymi. Zawarty na „Witaczu”
komunikat musi być czytelny zarówno dla wjeżdżających, jak i wyjeżdżających,
szczególnie biorąc pod uwagę dużą prędkość z jaką poruszają się samochody.
Elementy składowe Projektu powinny zawierać cechę (motyw) je łączącą np.
wspólny detal, kolorystykę, materiał wykonania itp.
Na Projekt powinny się składać:
plansza graficzna nr 1 – rzuty i przekroje „Witacza” oraz napisu do Parku
Zdrojowego, konieczne do przekazania koncepcji z podaniem wymiarów wraz z
krótkimi opisami technicznymi przyjętych rozwiązań. Dopuszcza się umieszczenie
na planszy dodatkowych szkiców, schematów, rysunków itp., przedstawiających ideę
projektu;
plansza graficzna nr 2 – przedstawiającą wizualizację w terenie „Witacza” oraz
napisu do Parku Zdrojowego, umożliwiające w pełni przeanalizowanie przyjętych
przez uczestników Konkursu rozwiązań projektowych, w tym w kontekście
otoczenia.
orientacyjny kosztorys wykonania “Witacza” oraz napisu Miasta “ŚwieradówZdrój”.
Elektroniczne wersje kompletnego Projektu powinny zostać zapisane w formatach:
dla tekstów: .doc, .docx lub pdf oraz dla części graficznej: zarówno .jpg lub .png
oraz .tif.
Do Konkursu nie mogą być zgłaszane projekty wcześniej publikowane, już
zrealizowane lub przeznaczone do realizacji w innych miejscach, powielające
istniejące znaki graficzne oraz zastrzeżone znaki towarowe, itp.
§ 4 Forma Konkursu
Konkurs jest jednoetapowy, otwarty.
Informacje o Konkursie i o niniejszym Regulaminie są dostępne na stronach
internetowych: Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja
Kultury” w Świeradowie-Zdroju www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl oraz Miasta
Świeradów-Zdrój www.swieradowzdroj.pl.
Projekty konkursowe przygotowane według wytycznych z § 3 pkt. 7, należy
przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: it@swieradowzdroj.pl,
najpóźniej do dnia 15 października 2020 r., do godz. 17:00.
Prace, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane w Konkursie
(nie będą otwierane podczas obrad Komisji Konkursowej).

§ 5 Komisja Konkursowa i nagrody
1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową.
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy ocenienie zgodności sporządzonego projektu
z celem Konkursu według następujących elementów: oryginalność (1-5 pkt.),
czytelność przekazu (1-5 pkt.), forma estetyczna proponowanych rozwiązań (1-10
pkt.), funkcjonalność proponowanych rozwiązań (1-5 pkt.), techniczne możliwości
realizacji (1-5 pkt.).
5. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do dnia 30 października 2020 r. Wyniki Konkursu
wraz z wizualizacją wybranego Projektu zostaną opublikowane na stronach
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internetowych: Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja
Kultury” w Świeradowie-Zdroju www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl oraz Miasta
Świeradów-Zdrój www.swieradowzdroj.pl.
3. Fundatorem nagród jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy
„Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju.
4. W Konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna w wysokości 2 000,00 zł.
5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nie wyłonienia zwycięzcy, tym samym
unieważniając Konkurs I ogłoszenia następnej edycji konkursu w terminie
późniejszym.
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5.
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7.

§ 6 Wymagania dotyczące uczestników Konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych oraz osoby w wieku powyżej 16 lat za zgodą opiekuna
(załącznik nr 2).
Prace konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do Konkursu indywidualnie
lub zespołowo.
Każdy uczestnik Konkursu lub zespół może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a) członkowie Komisji Konkursowej;
b) osoby biorące udział w opracowaniu regulaminu Konkursu;
c) krewni lub powinowaci członków Komisji Konkursowej.
Osoby chcące wziąć udział w Konkursie zobowiązane są do złożenia:
a) Zgłoszenia udziału w Konkursie (Załącznik nr 1);
b) Oświadczenia o posiadaniu praw autorskich oraz zgodę na przechowywanie,
przetwarzanie i wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu lub podmiot
przez niego upoważniony, danych osobowych w celu prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu i realizacji opracowanej koncepcji oraz deklaracji,
że po uzyskaniu statusu Laureata przeniosą na organizatora majątkowe prawa
autorskie do projektu.
Brak realizacji Projektu nie stanowi dla autora nagrodzonej pracy konkursowej
podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń, w tym z zakresu prawa
autorskiego.
Laureat Konkursu zobowiązują się z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu i ogłoszenia
wyników na stronach internetowych: Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności
i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju oraz Miasta ŚwieradówZdrój, nieodpłatnie przenieść na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe
do opracowanego Projektu. W tym celu Laureat Konkursu zobowiązują się do
nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych do Projektu.

§ 7 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie danych osobowych Uczestników zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r (RODO)
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2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu lub
podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku
z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu
komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, wydania nagrody,
promocji imprezy, podania do publicznej wiadomości danych zwycięzców i
wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
3. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania i usunięcia danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik
odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb realizacji niniejszego Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony
nie będzie brany pod uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu.
5. Dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody,
zostaną niezwłocznie usunięte.
6. Administratorem danych jest Organizator.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania
przyczyny.
4. W Regulaminie Konkursu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach zależnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).
5. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
6. Uczestnicy Konkursu nie spełniający wymagań określonych w regulaminie Konkursu
podlegają wykluczeniu.
7. Decyzja Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora Konkursu jest
ostateczna i nie podlega zaskarżeniu oraz odwołaniu.
8. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do ograniczenia i/lub zmiany wysokości
oraz zmiany kwoty nagrody, jak też do odstąpienia od przyznania pierwszej nagrody,
jeśli w ocenie Komisji Konkursowej złożone prace nie spełniają przyjętych kryteriów
w stopniu zadowalającym.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy
„Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju
Dorota Marek
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Załącznik nr 1
do Regulamin konkursu na projekt graficzny 3d wraz ze specyfikacją techniczną
„Witaczy” i Napisu Miasta Świeradów-Zdrój

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1.

Rodzaj zgłodzenia (proszę postawić znak „x” w odpowiedniej kratce):
indywidualne

2.

zespołowe

Dane osobowe Uczestnika/Uczestników Konkursu:

...................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
...................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)
..................................................................................................................................................................................
(telefon kontaktowy)
(adres e-mail)
3.

Oświadczenia:

1) Oświadczam, że jestem autorem nadesłanego Projektu w Konkursie na projekt graficzny 3d wraz ze
specyfikacją techniczną „Witaczy” i Napisu Miasta „Świeradów-Zdrój”. Przedstawiony w Konkursie
Projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza majątkowych i osobistych praw
autorskich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność w
przypadku stwierdzenia takich naruszeń. Oświadczam również, że nadesłana praca nie brała udziału w
żadnym innym konkursie.
2) Oświadczam, że w przypadku uzyskania nagrody wyrażam zgodę na przeniesienie odrębną umową praw
autorskich do pracy zgłoszonej w Konkursie, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy utworu każdą możliwą techniką dostępną
w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich (drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu
magnetycznego, analogową, cyfrową), w szczególności poprzez drukowanie, skanowanie,
wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, cyfrowych, techniką video, techniką
komputerową lub przy pomocy rzutnika;
b) używania i rozpowszechniania całości lub fragmentów (części) dowolną techniką, w tym techniką
druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową,
m.in. w publikacjach prasowych, materiałach drukowanych i elektronicznych oraz innych kanałach
komunikacyjnych, w tym w Internecie, radiu, telewizji i sieciach komórkowych;
c) wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora), przesyłania przy pomocy sieci
multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu;
d) publicznego udostępniania, wystawiania, wyświetlania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie
lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w folderach i ulotkach;
e) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju środkach masowego przekazu;
f) wykorzystanie we wszelkich formach w celach promocji Gminy Świeradów-Zdrój;
g) udostępnianie instytucjom oraz osobom trzecim na potrzeby informacyjno–promocyjne Miejskiego
Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju;
h) autorskie prawa majątkowe dają Organizatorowi Konkursu prawo do nieograniczonego w czasie
wykorzystania dzieł na zasadach wyłączności.
3) Wyrażam zgodę na prezentowanie zgłoszonego Projektu w materiałach dotyczących konkursu (m. in.
wystawa pokonkursowa, strona internetowa, prasa, dokumentacja konkursowa).
4) Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem i akceptuję zawarte w nim postanowienia.
5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie ich dla potrzeb Konkursu
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r (RODO):
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Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i
Promocji Gminy „Stacja Kultury” z siedzibą przy ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój w
Świeradowie-Zdroju.; e-mail: dorota@swieradowzdroj.pl.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:
o Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu promocji
Konkursu.
o Podanie danych osobowych jest niezbędne u celu realizacji niniejszego Konkursu.
o Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów
o Dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zostaną
niezwłocznie usunięte.
o Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu. W tym celu zawiadomi Administratora w formie pisemnej.
o Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: ido@swieradowzdroj.pl.
o Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach audio-wizualnych i mediach
społecznościowych z konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. (t. j. Dz. U. z
2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

……………………………..………………………………
(data i czytelny podpis Uczestnika/Uczestników Konkursu)
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Załącznik nr 2
do Regulamin konkursu na projekt graficzny 3d wraz ze specyfikacją techniczną
„Witaczy” i Napisu Miasta Świeradów-Zdrój

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU

Ja niżej podpisany/podpisana ………………………………………………….w związku ze zgłoszeniem udziału
w konkursie na projekt graficzny 3d wraz ze specyfikacją techniczną „Witaczy” i Napisu Miasta „ŚwieradówZdrój”, niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych
osobowych mojego syna/córki…………………………………………………………………….
Dane osobowe Uczestnika Konkursu:
...................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
...................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)
..................................................................................................................................................................................
(telefon kontaktowy)
(adres e-mail)
4.

Oświadczenia:
1) Oświadczam, że mój syn/córka jest autorem nadesłanego Projektu w Konkursie na projekt graficzny 3d
wraz ze specyfikacją techniczną „Witaczy” i Napisu Miasta „Świeradów-Zdrój”. Przedstawiony w
Konkursie Projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza majątkowych i
osobistych praw autorskich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz ponoszę pełną i wyłączną
odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia takich naruszeń. Oświadczam również, że nadesłana praca
nie brała udziału w żadnym innym konkursie.
2) Oświadczam, że w przypadku uzyskania nagrody wyrażam zgodę na przeniesienie odrębną umową
praw autorskich do pracy zgłoszonej w Konkursie, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy utworu każdą możliwą techniką dostępną
w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich (drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu
magnetycznego, analogową, cyfrową), w szczególności poprzez drukowanie, skanowanie,
wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, cyfrowych, techniką video, techniką
komputerową lub przy pomocy rzutnika;
b) używania i rozpowszechniania całości lub fragmentów (części) dowolną techniką, w tym techniką
druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową,
m.in. w publikacjach prasowych, materiałach drukowanych i elektronicznych oraz innych kanałach
komunikacyjnych, w tym w Internecie, radiu, telewizji i sieciach komórkowych;
c) wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora), przesyłania przy pomocy sieci
multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu;
d) publicznego udostępniania, wystawiania, wyświetlania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie
lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w folderach i ulotkach;
e) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju środkach masowego przekazu;
f) wykorzystanie we wszelkich formach w celach promocji Gminy Świeradów-Zdrój;
g) udostępnianie instytucjom oraz osobom trzecim na potrzeby informacyjno – promocyjne Miejskiego
Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju;
h) autorskie prawa majątkowe dają Organizatorowi Konkursu prawo do nieograniczonego w czasie
wykorzystania dzieł na zasadach wyłączności.
3) Wyrażam zgodę na prezentowanie zgłoszonego Projektu w materiałach dotyczących konkursu (m. in.
wystawa pokonkursowa, strona internetowa, prasa, dokumentacja konkursowa).
4) Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem i akceptuję zawarte w nim postanowienia.
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5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie ich dla potrzeb Konkursu
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r (RODO):




Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i
Promocji Gminy „Stacja Kultury” z siedzibą przy ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój w
Świeradowie-Zdroju.; e-mail: dorota@swieradowzdroj.pl.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:
o Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu promocji
Konkursu.
o Podanie danych osobowych jest niezbędne u celu realizacji niniejszego Konkursu.
o Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów
o Dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zostaną
niezwłocznie usunięte.
o Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu. W tym celu zawiadomi Administratora w formie pisemnej.
o Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: ido@swieradowzdroj.pl.
o Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach audio-wizualnych i mediach
społecznościowych z konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. (t. j. Dz. U. z
2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

…………………………………..………………………………
(data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu)
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