Regulamin Konkursu
„Pruszcz Gdański podczas pandemii.
Twoim okiem. Z nadzieją w przyszłość.”
ORGANIZATOR:


Centrum Kultury i Sportu w Pruszcz Gdańskim (CKiS), ul. Fryderyka Chopina 34,
83-000 Pruszcz Gdański.

CELE KONKURSU:








Pobudzenie aktywności artystyczno-kulturalnej mieszkańców Pruszcza Gdańskiego.
Popularyzowanie i zachęcanie do utrwalania wspomnień poprzez twórczość własną,
oraz rozwijanie zdolności artystycznych i literackich.
Promocja twórczości dzieci, młodzieży oraz dorosłych i ukazanie przez nią
rzeczywistości związanej z aktualnymi wydarzeniami związanymi z pandemią COVID19. Przedstawienie emocji i praktyk towarzyszących pandemii oraz doświadczania
przebywania w domu ze względów bezpieczeństwa.
Udokumentowanie i ocalenie od zapomnienia wspomnień codziennego, domowego
życia, pracy i odpoczynku, zabaw, wydarzeń, doświadczeń, przeżyć.
Powstałe w ramach konkursu prace posłużą zachowaniu i upowszechnieniu w druku.
Głównym celem konkursu jest utrwalenie wspomnień, ale także znalezienie sił,
inspiracji, cierpliwości i determinacji w drodze powrotnej do normalnego życia.

PRZEBIEG KONKURSU:







20 listopada 2020 r. – ogłoszenie konkursu,
Do 11 grudnia 2020 r. – nadsyłanie prac,
Do 17 grudnia 2020 r. – ocena prac i obrady jury,
18 grudnia 2020 r. – ogłoszenie wyników,
Od 21 grudnia 2020 r. do 29 stycznia 2021 r.– wręczenie nagród (odbiór osobisty),
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminarzu. W przypadku
konieczności wprowadzenia zmian, będzie to opublikowane na stronie ckispruszcz.pl.

UCZESTNICY:




Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych (zwanych dalej
Uczestnikami) z miasta Pruszcz Gdański. Organizator zastrzega sobie prawo do
dopuszczenia osób z poza miasta.
Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie – za pisemną
zgodą przedstawiciela ustawowego Uczestnika, wyrażoną poprzez podpisanie Karty
zgłoszenia.

1





Osoba chcąca być Uczestnikiem konkursu musi dostarczyć do CKiS drogą
elektroniczną pracę konkursową z Kartą zgłoszenia, oraz zaakceptować niniejszy
regulamin potwierdzając to na Karcie zgłoszenia. Oryginały dokumentów należy
dostarczyć do CKiS do 15 grudnia 2020.
Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy CKiS, członkowie Jury konkursu oraz
członkowie ich rodzin.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU










Kategorie konkursu:
o Zdjęcie (Fotografie muszą być zapisane w formacie JPG o minimalnej
kompresji. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli.
Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.),
o Grafika w dowolnej technice (Grafika wykonana techniką komputerową
powinna być zapisana w formacie JPG o minimalnej kompresji. Dłuższy bok
powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Rozdzielczość: 300 dpi, kolorystyka
CMYK. Jeżeli grafika wykonana jest w technice innej niż komputerowa, należy
wysłać zdjęcie pracy o parametrach określonych powyżej dla fotografii.
Oryginał pracy należy dostarczyć do 15 grudnia 2020 r. do siedziby CKiS.),
o Esej (maksymalnie 5 stron, czcionka Times New Roman 12 pkt., marginesy 2,5,
interlinie 1,0).
W każdej kategorii konkursu Organizator typuje dwie kategorie wiekowe (liczy się
wiek metrykalny w momencie obrad Jury, nie rocznik):
o Dzieci i młodzież do 15 lat włącznie,
o Powyżej 15 lat (Open).
Pracę konkursową należy dostarczyć do 11 grudnia 2020 r. drogą elektroniczną na
adres ckis@pruszcz-gdanski.pl (temat wiadomości „Pruszcz Gdański podczas
pandemii”) w formacie możliwym do odczytania przez Organizatora. Do pracy
konkursowej należy dołączyć czytelnie wypełnione zgłoszenie do konkursu – Karta
zgłoszenia (skan).
Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane drukiem ani
nagradzane w innych konkursach.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę w każdej z kategorii konkursu.
Do 15 grudnia 2020 należy dostarczyć do siedziby CKiS oryginał Karty zgłoszenia z
podpisem uczestnika konkursu, a w przypadku osób niepełnoletnich z podpisem
rodzica/opiekuna prawnego. Prace, do których nie zostanie dostarczona pełna
dokumentacja, nie będą brały udziału w konkursie.

JURY
 Prace konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
 Obrady Jury są tajne.
 Decyzje Jury są ostateczne.
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Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem obrad.

NAGRODY






Organizator ufunduje nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Jury w każdej z trzech kategorii: fotografia, grafika, esej przyzna nagrody:
o 1 Miejsce,
o 2 Miejsce
o 3 Miejsce.
Organizator dopuszcza przyznanie Wyróżnień oraz dodatkowych
w poszczególnych kategoriach.
Wszyscy uczestnicy otrzymają Dyplomy – podziękowanie za uczestnictwo.

nagród

PRAWA AUTORSKIE I INNE






Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa
autorskie majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one
praw osób trzecich.
Wszyscy uczestnicy, podpisując Kartę zgłoszenia, zobowiązują się do udzielenia
Organizatorowi licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo
i terytorialnie, na korzystanie z utworów stanowiących prace konkursowe
w następujący sposób: rozpowszechnianie przez CKiS pracy konkursowej w całości
lub części, na stronie internetowej CKiS (www.ckis-pruszcz.pl, faktoria-pruszcz.pl),
oraz profilach CKiS na internetowych portalach społecznościowych (np.
www.facebook.com/ckispruszczgdanski, www.facebook.com/Faktoria Handlowa),
oraz na materiałach drukowanych, rozpowszechnianych w ramach działań
promocyjnych/informacyjnych CKiS (np. plakaty, ulotki, itp.), ponad to utrwalanie
i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej liczby
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego,
techniką, cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym
nośniku; wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie w całości i części
w materiałach promocyjnych/reklamowych/informacyjnych - niezależnie od formy,
standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz
egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku,
w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania
w inny sposób; wprowadzenie do obrotu, bez żadnych ograniczeń ilościowych;
odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie osobom trzecim; wprowadzanie do pamięci
komputera, sieci multimedialnych.
Udzielenie licencji na korzystanie z utworów stanowiących prace konkursowe
następuje nieodpłatnie.

3






Autor udzielając licencji zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw
osobistych do pracy nadesłanej w ramach konkursu. Organizator zobowiąże się
jednak do każdorazowego oznaczania autorstwa pracy.
Autor udzielając licencji złoży zgodne z prawdą oświadczenie, że korzystanie z pracy
nadesłanej w ramach konkursu nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw
autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu
Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika
w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora.

INFORMACJE DODATKOWE







Podstawą uczestnictwa w konkursie jest czytelnie wypełniona Karta zgłoszenia,
wg załączonego wzoru, którą należy dostarczyć do Sekretariatu Centrum Kultury
i Sportu w Pruszczu Gdańskim ul. Fryderyka Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdański, do
dnia 15 grudnia 2020 r. Termin ten uważa się za dotrzymany, jeżeli do tego dnia
korespondencja zostanie dostarczona do siedziby CKiS.
Informacje o ewentualnej rezygnacji z udziału w Konkursie powinny być przekazane
do sekretariatu CKiS pocztą elektroniczną ckis@pruszcz-gdanski.pl lub telefonicznie
58 682 35 71 najpóźniej do 15 grudnia 2020 r.
Organizatorzy mają prawo wprowadzać zmiany w regulaminie. Mają one charakter
wiążący dla uczestników z chwilą opublikowania na stronie: ckis-pruszcz.pl.
Pytania dotyczące organizacji i przebiegu konkursu należy kierować do sekretariatu
pocztą elektroniczną ckis@pruszcz-gdanski.pl lub telefonicznie 58 682 35 71.
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Załącznik 1.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
„Pruszcz Gdański podczas pandemii.
Twoim okiem. Z nadzieją w przyszłość.”
Formularz wypełnić drukowanymi literami lub pismem maszynowym.
* W przypadku osób, które w momencie zgłoszenia nie osiągnęły pełnoletności należy podać imię,
nazwisko, numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego. Formularz, zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz wykorzystanie wizerunku podpisuje rodzic/opiekun prawny.
1.

Imię i nazwisko uczestnika ........................................................................................................

2.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* ..........................................................................

3.

Wiek uczestnika .........................................................................................................................

4.

Numer telefonu kontaktowego* ...............................................................................................

5.

Adres zamieszkania ...................................................................................................................

6.

Kategoria

7.

Tytuł pracy …..............................................................................................................................

8.

Informacje dodatkowe dla organizatora konkursu ..................................................................

Zdjęcie

Grafika

Esej

................................................................................................................................................................
* Niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że zapoznałem się/oraz moje dziecko* z Regulaminem, akceptuję jego warunki
oraz zobowiązuję się do stosowania do jego postanowień.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO) oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) dobrowolnie wyrażam zgodę na nieodpłatne
i nieograniczone wykorzystanie zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć
w jakiejkolwiek formie i na wszystkich polach eksploatacji wyłącznie w celu realizacji działań
informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez nazwa administratora Centrum Kultury i Sportu
w Pruszcz Gdańskim.


Oświadczam że:
1. uczestnik Konkursu jest autorem złożonej pracy i posiada prawa autorskie majątkowe do tego utworu,
oraz że nie narusza on praw osób trzecich,
2. Organizator nieodpłatnie nabywa licencję niewyłączną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie,
na korzystanie z utworu stanowiącego pracę konkursową na następujących polach eksploatacji:
- rozpowszechnianie przez CKiS pracy konkursowej w całości lub części, na stronie internetowej CKiS
(www.ckis-pruszcz.pl, faktoria-pruszcz.pl), oraz profilach CKiS na internetowych portalach
społecznościowych (np. www.facebook.com/ckispruszczgdanski, www.facebook.com/Faktoria
Handlowa), oraz na materiałach drukowanych, rozpowszechnianych w ramach działań
promocyjnych/informacyjnych CKiS (np. plakaty, ulotki, itp.),
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3.

- utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej liczby
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką, cyfrową,
laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku;
- wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie w całości i części w materiałach
promocyjnych/reklamowych/informacyjnych - niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu,
bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego
lub całkowitego przedruku, w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do
powielania w inny sposób;
- wprowadzenie do obrotu, bez żadnych ograniczeń ilościowych; odpłatne lub nieodpłatne
udostępnienie osobom trzecim;
- wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych.
autor pracy konkursowej zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do pracy.

Klauzula informacyjna CKIS dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zostałem/Zostałam poinformowana, że:

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Sport w Pruszczu Gdańskim przy
ul. Fryderyka Chopina 34, ckis@pruszcz-gdanski.pl,
Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych – Krzysztofa Pukaczewskiego,
do którego osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych
osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email iodckis@pruszcz-gdansk.pl,
Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji
i przeprowadzenia Konkursu „Pruszcz Gdański podczas pandemii 2020”, publikacji informacji
o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Organizatora, a także w celach
archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w „Karcie zgłoszenia” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
 umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
 umożliwienie przeprowadzenia konkursu,
 opublikowanie informacji o laureatach,
 archiwizację dokumentów.
Administrator przetwarza wizerunek uczestników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie
wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na
zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
obowiązków wynikających z przepisów prawa. W szczególności dane osobowe mogą być
przekazywane:
 podmiotom i organizacjom samorządowym oraz współpracującym z administratorem danych
w zakresie organizacji Konkursu, w szczególności jednostkom samorządowym gminy Pruszcz
Gdański zajmującym się promocją gminy, usługobiorcom przetwarzającym na zlecenie
Organizatora materiały pokonkursowe,
 organowi założycielskiemu.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do momentu ogłoszenia wyników konkursu,
dane osobowe laureatów konkursu będą przetwarzane na stronie internetowej administratora przez
rok od ogłoszenia wyników Konkursu oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych zgodnie
z udzieloną licencją niewyłączną.
Na zasadach art. 15 – 21 RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści
przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia, prawo żądania przeniesienia danych
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osobowych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich
przetwarzania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania jej danych, prawo do żądania usunięcia.
9. Osoba która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
10. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych
osobowych.
11. Podanie Administratorowi danych osobowych w załączniku nr 1 do regulaminu jest dobrowolne,
jednak niezbędne do wzięcia udziału Konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

..........................................................
(podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego*)
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