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REGULAMIN KONKURSU NA GRAFFITI



Postanowienia ogólne
§ 1.
Organizatorem konkursu, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Miasto Rybnik, a właściwą w sprawach organizacji konkursu komórką obsługującą jest Biuro Kultury Urzędu Miasta Rybnika, zwane dalej „Sekretariatem Konkursu”.
Sekretariat konkursu mieści się w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika 
przy ul. Bolesława Chrobrego 2, telefon: 32 43 92  332, 
e-mail: kultura@um.rybnik.pl. 

§ 2.
Organizator ogłasza rozpoczęcie konkursu, sprawuje nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem i zapewnia obsługę organizacyjną Jury.

§ 3.
Celem konkursu jest ocieplenie wizerunku miasta Rybnika i poprawa jego estetyki poprzez ozdobienie przejazdu pod mostem na bulwarach nad Nacyną w Rybniku (most na ul. Kotucza), zaprojektowanymi rysunkami (graffiti). 
	Tematyka prac jest dowolna z zastrzeżeniem, że praca ma mieścić się
 w kanonach estetyki i ogólnie przyjętej przyzwoitości i nie zawierać żadnych treści kontrowersyjnych (np. rasistowskich, ksenofobicznych, obraźliwych). 
Praca powinna zawierać elementy umożliwiające późniejsze przeniesienie przez autora techniką graffiti na ścianę pod mostem na bulwarach 
nad Nacyną.

Uczestnictwo w konkursie
§ 4.
Konkurs adresowany jest zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Prace mogą być realizowane 
oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zbiorowo.

§ 5.
W konkursie nie mogą brać udziału:
	członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin,
	osoby, które biorą udział w organizacji konkursu,

osoby, które opracowały niniejszy regulamin konkursu.

Zgłaszanie projektów do konkursu

§ 6
Prace konkursowe uczestnicy dostarczają do siedziby Organizatora Konkursu (kancelaria Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik) w terminie do 30 kwietnia 2018 roku.

§ 7.
Praca powinna być narysowana na kartce w pozycji poziomej 
i dostarczona w wersji papierowej (format A4).
	Praca powinna być opisana na odwrocie drukowanymi literami 
w następujący sposób:
	imię i nazwisko uczestnika,

telefon kontaktowy, adres e-mailowy.
	Uczestnicy konkursu składają maksymalnie 3 prace do konkursu.
	Kartę zgłoszeniową należy pobrać ze strony internetowej Organizatora –www.rybnik.eu lub www.kultura.rybnik.eu.

Wzór karty zgłoszeniowej określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
	Uczestnicy konkursu składają pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) – wzór zgody stanowi załącznik nr 2 
do Regulaminu.
	Organizator może przedłużyć termin nadsyłania prac konkursowych, ogłaszając nowy termin na stronie internetowej.

Warunki uczestnictwa w konkursie

§ 8.
Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 

§ 9.
Projekt powinien stanowić dzieło samodzielne i w swym wyrazie artystycznym oryginalne.

§ 10.
Do konkursu mogą być zgłaszane te projekty, które nie były przedmiotem zgłoszenia w innych konkursach.

§ 11.
Prace zawierające treści sprzeczne z prawem lub dobrym obyczajem 
oraz prace niespełniające wymogów formalnych, nie zostaną zakwalifikowane przez Sekretariat Konkursu do oceny Jury.

Jury konkursu
§ 12.
Nagrodę główną w konkursie przyznaje Jury, powołane 
przez Organizatora.
Skład osobowy Jury jest jawny i ogłoszony na stronie internetowej Organizatora.
Członek Jury może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa w Jury.
Nowi członkowie Jury mogą zostać powołani przez Organizatora 
w trakcie trwania konkursu jedynie w przypadku, gdy z przyczyn losowych udział któregoś z członków Jury w jego pracach nie będzie możliwy
lub gdy któryś z członków Jury zrezygnuje z członkostwa w Jury.

§ 13.
Pracami Jury kieruje Przewodniczący wybrany przez członków Jury.

§ 14.
Dla ważności obrad Jury wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Jury na posiedzeniu. 

Zasady przyznawania nagrody głównej i wyróżnień w konkursie

§ 15.
Projekty zgłoszone do konkursu oceniają członkowie Jury według poniższych kryteriów oceny:
	zgodność doboru tematu pracy do otoczenia,

oryginalność,
	innowacyjność,
	kreatywność,
	walory artystyczne.
	O wyborze zwycięzcy konkursu decyduje ilość uzyskanych głosów.


§ 16.
W przypadku przyznania równej ilości głosów i w sprawach innych niż ocena projektów konkursowych rozstrzyga decyzja Jury podejmowana większością głosów.
W przypadku równej ilości głosów przyznanych przez członków jury, 
o wygranej decyduje głos Przewodniczącego.

§ 17.
Po dokonaniu oceny projektów Jury wybiera zwycięzcę konkursu. 

§ 18.
Wyniki konkursu ogłasza się i podaje do publicznej wiadomości
w mediach oraz na stronie internetowej Organizatora.
	Zwycięzca konkursu zostaje powiadomiony o wyniku indywidualnie przez Organizatora.

§ 19.
Z przebiegu konkursu Jury sporządza protokół zawierający wyniki głosowania oraz dane osobowe laureatów konkursu.


§ 20.
Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Nagroda  w konkursie

§ 21.
Jury przyznaje jedną nagrodę główną zwycięzcy Konkursu w wysokości 
3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto. W przypadku zgłoszenia pracy zbiorowej nagroda zostanie podzielona między uczestników konkursu.
	Kwota nagrody określona w pkt 1 podlega opodatkowaniu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 
Jury może nie nominować do nagrody żadnego projektu. 
Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięskich prac. 
Autorzy zwycięskich projektów wykonają graffiti w uzgodnionym terminie
z Organizatorem. 
	Autorzy we własnym zakresie zapewniają sobie materiały niezbędne 
do wykonania (namalowania) graffiti.

Wykorzystanie prac i prawa autorskie
§ 22.
Po ogłoszeniu wyników konkursu autorzy zwycięskich prac podpiszą oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu na Organizatora majątkowych praw autorskich do zaprojektowanej i wykonanej pracy - załącznik nr 3.
Zwycięzcy konkursu zobowiązują się do niezgłaszania roszczeń wobec Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego nagrodzonych projektów lub z tytułu niewykorzystania albo wykorzystania ich w ograniczonym zakresie.

§ 23.
Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora 
i osób trzecich w przypadku, gdyby nadesłany projekt naruszał prawa autorskie osób trzecich.

Postanowienia końcowe
 § 24.
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza przyjęcie zasad i warunków konkursu określonych w Regulaminie.
Regulamin dostępny jest na stronach internetowych Organizatora 
oraz w Sekretariacie Konkursu. 
Z datą dokonania zgłoszenia, kandydat wskazany w karcie zgłoszeniowej staje się uczestnikiem konkursu.

§ 25.
Niespełnienie wymogów formalnych zgłoszenia określonych w Regulaminie powoduje odrzucenie zgłoszenia przez Sekretariat Konkursu.

§ 26.
Projekty złożone w konkursie nie podlegają zwrotowi ich autorowi. Istnieje możliwość udostępnienia kopii projektu na pisemną prośbę autora.
Nadesłane dokumenty zgłoszeniowe pozostają u Organizatora 
w archiwum konkursu przez okres 2 lat od daty zakończenia procedury konkursowej. Po upływie tego okresu dokumentacja ulega wybrakowaniu zgodnie z procedurą archiwalną.

§ 27.
Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektu dokumentów zgłoszeniowych do siedziby Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich związanych z organizacją konkursu, za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych 
przez uczestników Konkursu oraz za brak możliwości skontaktowania się 
z laureatami wyróżnień lub zwycięzcą konkursu.

§ 28.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania konkursu. 
Informacje o zmianach w Regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

§ 29.
Szczegółowe uregulowania związane z realizacją konkursu, nieprzewidziane 
w przepisach Regulaminu pozostają w dyspozycji Organizatora. 

§ 30.
Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem 
a Uczestnikami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
§ 31.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji 
o konkursie na stronie internetowej Organizatora.








ZAŁĄCZNIKI:
Karta zgłoszeniowa – załącznik nr 1.
	Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2.
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora – załącznik nr 3.
Załącznik nr 1 
do regulaminu konkursu

Karta  zgłoszeniowa
do konkursu na graffiti


Dane  uczestnika  konkursu:

	Imię i nazwisko/nazwa:  

……………………………………………………………………………………………....
	Adres: ....................................................................................................................................
	Adres korespondencyjny:

…….............................................................................................................................
	Numer telefonu:

....................................................................................................................................
	Adres e-mail:

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

IV. Oświadczenie uczestnika konkursu
Po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu oświadczam, iż przyjmuję jego
wszystkie postanowienia i dobrowolnie przystępuję do uczestnictwa w konkursie. 
Dane zawarte w karcie zgłoszeniowej są zgodne z prawdą. 

Ponadto oświadczam, że wszelkie treści, w tym projekty rzeczy, zdjęcia i moje dane osobowe udostępnione Organizatorowi konkursu w związku z konkursem są zgodne z prawdą 
i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora przesłanych mu
 wraz z kartą zgłoszeniową materiałów - w publikacjach dotyczących konkursu oraz do ich prezentacji na stronie internetowej Organizatora. 

III.  Załączona  dokumentacja   
□ projekty graffiti w ilości……..sztuk
□ inne:................................................................................................................


……..……………………………….
…………………………………….
miejscowość i data 
podpis  uczestnika  konkursu
Załącznik nr 2 
do regulaminu konkursu



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych



W związku z przystąpieniem do konkursu na wykonanie graffiti na przejeździe pod mostem na bulwarach nad Nacyną w Rybniku organizowanego przez Prezydenta Miasta Rybnika wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.


Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta 
z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku. Dane osobowe są zbierane w celu udziału w konkursu na wykonanie graffiti na przejeździe pod mostem na bulwarach nad Nacyną w Rybniku oraz promocji tego wydarzenia na stronach internetowych www.rybnik.eu, www.kultura.rybnik.eu oraz w mediach. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.






Rybnik, dnia …………… 					………………………………….
podpis





















Załącznik nr 3
do regulaminu konkursu

OŚWIADCZENIE


Ja..................................................................................................................................
zamieszkały w…………………………………..………………………………….………...
…..................................................................................................................................,

niniejszym oświadczam, że nieodpłatne przenoszę na Miasto Rybnik (Organizatora konkursu) całość, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, autorskich praw majątkowych 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2017.880 j.t.) do projektu graffiti zgłoszonego w ramach konkursu na wykonanie graffiti na przejeździe pod mostem na bulwarach nad Nacyną w Rybniku wraz z prawem do wydawania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do wyżej wymienionego projektu graffiti na następujących polach eksploatacji:
	utrwalanie Projektu na dowolnie wybranym nośniku w wybranej przez Organizatora technologii zapisu oraz wytwarzanie wybraną przez Organizatora techniką egzemplarzy Projektu wyłącznie dla potrzeb realizacji zadań statutowych Organizatora,

wprowadzanie Projektu do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu, do innych sieci komputerowych lub teleinformatycznych,
wprowadzanie do obrotu Projektu lub jego egzemplarzy oraz użyczanie lub najem oraz dzierżawa egzemplarzy,
nadawanie, wystawianie, reemitowanie oraz odtwarzanie a także publiczne udostępnianie całości lub części Projektu lub jego egzemplarzy w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć dostęp do Projektu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
modyfikowanie Projektu, w tym m.in. dokonywanie dowolnych przeróbek, zmian 
i adaptacji dla potrzeb Organizatora, przy zastrzeżeniu prawa Uczestnika konkursu 
do zaopiniowania takich modyfikacji.

Oświadczam, że przysługujące mi autorskie prawa osobiste i majątkowe do projektu
nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich
oraz że przeniesienie praw autorskich majątkowych do nich w powyższym zakresie
nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
 


………………………………………….........................
(data i czytelny podpis autora)



