REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO
pt. „Wolontariat w mojej głowie”
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§ 1.
Postanowienia ogólne
Ogłoszony zostaje konkurs pt.: „Wolontariat w mojej głowie”, zwany dalej „Konkursem”.
Konkurs jest przeprowadzany przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście
im. prof. Andrzeja Tymowskiego, zwane dalej „Organizatorem” oraz Dom Kultury
Śródmieście, zwany dalej „Partnerem”.
Konkurs organizowany jest w ramach partnerstwa instytucji rozwijających wolontariat
w m.st. Warszawa.
Informacje na temat Konkursu zostaną opublikowane na oficjalnych stronach Organizatora
i Partnera projektu „Ochotnicy Warszawscy” oraz w wybranych przez Organizatora
mediach.

§ 2.
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest promowanie i propagowanie idei wolontariatu. Zadaniem uczestników
konkursu jest zaprojektowanie grafik promujących i informujących o misji wolontariatu. Prace
graficzne zostaną użyte jako grafiki promujące wolontariat przez Organizatora, Partnera i inne
organizacje i instytucje warszawskie działające w obszarze wolontariatu.
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§ 3.
Zasady uczestnictwa w Konkursie
Konkurs ma charakter otwarty.
Osoby, które zgłoszą swój udział w Konkursie zwane są dalej „Uczestnikami”.
Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami Konkursu nie mogą być
pracownicy oraz zleceniobiorcy Organizatora i Partnera oraz członkowie ich rodzin.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez osobę niepełnoletnią jest wyrażenie
pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika na udział w Konkursie. Wzór
stosownego oświadczenia znajduje się na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym
załącznik nr 1B do niniejszego Regulaminu konkursu graficznego pt. „Wolontariat w mojej
głowie” (dalej Regulamin). Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu wcześniejszym, jest
równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu,
w szczególności w następujących przypadkach:
1) złamania postanowień Regulaminu;
2) niesamodzielnej pracy (w tym plagiatu);
3) zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem;
4) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych.
Nadesłane na Konkurs prace powinny nawiązywać do tematyki promującej wolontariat,
zachęcać do zostania wolontariuszem. Na grafice może znaleźć się hasło, obraz lub jedno
i drugie. Technika i kolorystyka jest dowolna, dopuszczalne są prace czarnobiałe.
Na grafice nie należy przedstawiać znaków towarowych produktów ani znaków
ich producentów.
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7. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te prace, które nie zostały uprzednio
zgłoszone do innego konkursu. Uczestnik zapewnia, że praca nie spowoduje naruszenia
praw osób trzecich, w szczególności majątkowych lub osobistych praw autorskich i praw
pokrewnych, dóbr osobistych oraz prawa do wizerunku. W przypadku gdyby doszło
do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa zostały
naruszone, ponosi Uczestnik Konkursu.
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§ 4.
Przebieg i zasady Konkursu
Konkurs będzie przebiegał w następujących terminach:
1) 1 września 2021 r. – otwarcie i ogłoszenie Konkursu;
2) 15 października 2021 r. do godz. 16:00 – termin nadsyłania prac konkursowych;
3) 18-31 października 2021 r. – obrady Komisji Konkursowej;
4) 15 listopada 2021 r. – ogłoszenie laureatów Konkursu podczas wernisażu w Domu
Kultury Śródmieście;
5) od 16 listopada do 6 grudnia 2021 r. – wystawa w Domu Kultury Śródmieście prac
wybranych przez Komisję Konkursową
Pracę konkursową stanowi projekt graficzny.
Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę prac.
Zgłoszenie powinno zawierać Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1A) oraz projekt graficzny
(w przypadku gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia należy uzupełnić zgodę
rodzica/opiekuna prawnego – załącznik nr 1B)
Uczestnik przesyła dokumenty w formie elektronicznej:
1) prace w rozmiarze do 10 mb - przesłanie pliku z pracą na adres e-mail:
konkurs-wolontariatcps@um.warszawa.pl;
2) prace w rozmiarze powyżej 10 mb – przesłanie w treści wiadomości linku do serwerów
zewnętrznych, na którym zostaną umieszczone prace lub link do WeTransfer,
z którego można pobrać prace, na adres e-mail: konkurs-wolontariat@um.warszawa.pl
Prace powinny być wykonane w formie grafiki komputerowej lub skanu pracy przygotowanej
inną techniką pod warunkiem, że jakość skanu pozwala na jej wykorzystanie do druku.
Projekt graficzny powinien zostać nadesłany w formatach:
1) TIFF z kompresją LZW, w trybie kolorystycznym CMYK z zachowanymi warstwami,
w rozdzielczości 300 dpi;
2) JPG, w rozdzielczości min. 300 dpi;
3) PDF, w rozdzielczości min. 300 dpi;
4) Grafikę zrealizowaną techniką wektorową, należy zapisać jako plik otwarty w formacie
PDF, w trybie kolorystycznym CMYK.
W celu oceny nadesłanych prac zostanie powołana przez Organizatora Komisja
Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Organizatora i Partnera.
Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
1) ocena nadesłanych prac pod względem formalnym oraz zakwalifikowanie nadesłanych
prac do udziału w Konkursie;
2) ocena prac zakwalifikowanych do udziału w Konkursie i wybór prac wyróżnionych.
Komisja Konkursowa oceniać będzie prace według następujących kryteriów:
1) pomysłowość i oryginalność;
2) zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu;
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3) estetyka wykonania pracy;
4) czytelność;
5) możliwości wykorzystania grafiki w akcjach promujących wolontariat.
10. Zwycięskie prace zostaną ogłoszone i zaprezentowane podczas wernisażu w siedzibie
Domu Kultury Śródmieście. Wernisaż odbędzie się w formie zdalnej i stacjonarnej,
a w przypadku braku możliwości prowadzenia wernisażu w formie stacjonarnej, odbędzie
się tylko w formie zdalnej.
11. Po wernisażu zwycięskie prace zostaną opublikowane na oficjalnych stronach Centrum
Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Domu Kultury
Śródmieście, projektu „Ochotnicy Warszawscy”.
12. Laureaci powiadomieni zostaną indywidualnie drogą e-mailową lub telefoniczną.
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§ 5.
Karta zgłoszenia
Uczestnik przesyła kartę zgłoszenia zgodną z załącznikiem 1A w przypadku osób
pełnoletnich lub 1B w przypadku osób niepełnoletnich wraz z pracą w terminie
od 1 września 2021 r. do 15 października 2021 r. do godz. 16:00.
Karta zgłoszenia może być przesłana w formie zdjęcia lub skanu z podpisem Uczestnika
(w przypadku gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia z podpisem rodzica/
opiekuna prawnego).
Potwierdzeniem udziału w Konkursie jest uzyskanie e-maila zwrotnego od Organizatora, że
praca została przez niego otrzymana.
Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Uczestnikom.
§ 6.
Nagrody
O terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród Uczestnicy Konkursu (laureaci
Konkursu) otrzymają indywidualne powiadomienie, zaś informacja o tym będzie
opublikowana również na oficjalnych stronach Organizatora i Partnera.
Nagrodzonych zostanie maksymalnie 15 prac wybranych przez Komisję konkursową.
Nagrodami będą gry planszowe i/lub edukacyjne.
Nagroda nie podlega wymianie na jej ekwiwalent pieniężny.

§ 7.
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach realizacji Konkursu jest
Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podstawie
zgód pozyskanych Uczestników lub rodziców/opiekunów prawnych Uczestników zgodnie
z załącznikami do niniejszego Regulaminu dla celów związanych z przeprowadzeniem
Konkursu.
3. Klauzula informacyjna Administratora Danych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
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§ 8.
Prawa autorskie
1. Z chwilą przekazania Organizatorowi grafik przez Uczestnika, Organizator nabywa prawo
własności wszystkich przekazanych egzemplarzy grafik oraz zostają na niego przeniesione
przez Uczestnika wszystkie autorskie prawa majątkowe do grafik, nieodpłatnie bez jakiegokolwiek wynagrodzenia.
2. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do grafik w zakresie pól eksploatacji
wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1062 ), tj.:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy: wytwarzania jej egzemplarzy każdą
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką
cyfrową, a także wprowadzania do pamięci komputera (w tym utrwalenie pracy na
stronach internetowych);
2) w zakresie nieograniczonego rozpowszechniania pracy;
3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono prace,
w tym do wprowadzania ich do obrotu, najmu oraz użyczania;
4) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony w punkcie 2, w tym
do publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania
i reemitowania, a także do publicznego udostępniania pracy w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
w szczególności w sieci Internet, na dostępnych nośnikach przekazu
w szczególności ekrany LCD, Citylighty;
5) w zakresie publikacji pracy laureatów na oficjalnej stronie internetowej Organizatora
i Partnera oraz w wybranych przez Organizatora mediach;
6) dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek pracy i korzystanie
z tak zmienionej pracy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym oświadczeniu.
3. Z dniem przekazania Organizatorowi pracy następuje nieodpłatne przeniesienie
na Organizatora prawa wykonywania i zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich
do grafik na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
4. Z dniem przekazania Organizatorowi grafik Organizator zostaje upoważniony
do nieodpłatnego wykonywania osobistych praw autorskich do grafik.
5. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, poprzez zgłoszenie grafik do Konkursu i dołączenie
oświadczenia, że akceptują warunki regulaminu Konkursu, wyrażają zgodę na publikację
i eksponowanie ich grafik w prasie, drukach reklamowych, Internecie, wystawach
i na nośnikach reklamy zewnętrznej w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu.
6. Każdy uczestnik Konkursu, poprzez zgłoszenie grafik do Konkursu i dołączenie
oświadczenia, że akceptuje warunki regulaminu Konkursu, składa oświadczenie, że grafiki
zgłoszone przez niego do Konkursu są rezultatem jego samodzielnej twórczości (jego
podopiecznego) oraz, że nie są obciążone prawami osób trzecich, ani nie naruszają przepisów
prawa.
7. Wzór oświadczenia znajdującym się na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik
nr 1A i 1B do niniejszego Regulaminu.
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§ 9.
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega możliwość zakończenia, przerwania oraz modyfikacji warunków
Konkursu przed czasem jego zakończenia, nie wręczając nagród.
Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami siły wyższej lub okolicznościami
niezależnymi od Organizatora lub Partnera.
Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne,
mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Konkursu, które nie naruszają
praw nabytych Uczestnika Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili
jego opublikowania na stronie Organizatora i Partnera.
Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Kontakt
z
Organizatorem
możliwy
jest
pod
adresem
e-mail:
konkurs-wolontariatcps@um.warszawa.pl;
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
Klauzula informacyjna Administratora Danych
dla Uczestnika Konkursu „Wolontariat w mojej głowie”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, s. 1 - dalej „RODO”), Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im.
prof. Andrzeja Tymowskiego, ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa, organizator Konkursu
plastycznego pn. „Wolontariat w mojej głowie”, informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana
dziecka przetwarzanych w związku z udziałem w Konkursie pn. „Wolontariat w mojej
głowie” jest Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja
Tymowskiego, ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa, tel. 22 628 07 12, e-mail:
sekretariatcps@um.warszawa.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iodcps@um.warszawa.pl lub
pisząc na adres korespondencyjny Centrum, podany w punkcie 1.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody w
zakresie: imienia i nazwiska, adres e-mail, numeru telefonu oraz dane osobowe
Pani/Pana dziecka w zakresie imienia i nazwiska, a także wizerunku w przypadku
wyrażenia na takie przetwarzanie odrębnej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są w
zakresie i celu określonym w treści zgody tj. w celu umożliwienia udziału w Konkursie
organizowanym przez Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą
przechowywane przez okres jednego roku od dnia zakończenia Konkursu.
6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą
przekazywane do państw trzecich.
7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka
będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy
Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, podmioty uprawnione do uzyskania tych
danych na podstawie przepisów prawa oraz Partner Konkursu (Dom Kultury
Śródmieście m.st. Warszawy) w związku z uczestnictwem w Komisji Konkursowej
oceniającej pracę.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana
dziecka,
b. sprostowania swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana
dziecka,
c. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka,
d. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych
Pani/Pana dziecka,
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e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO.
Prawo do wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania
tych danych osobowych i nie dotyczy organizacji, przebiegu czy rezultatu udziału
w Konkursie.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana
dziecka jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania będzie skutkowała
niemożnością wzięcia udziału w Konkursie organizowanym przez Administratora.
10. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą podlegały
profilowaniu (zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka).
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