REGULAMIN KONKURSU
NA NAJCIEKAWSZE HASŁO PROMUJĄCE MIASTO KIELCE
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, zasady i kryteria
oraz czas trwania konkursu na hasło promującego Kielce jako miasto dla ludzi młodych,
zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 6572617325,
zwana dalej „Organizatorem”.
§ 2.
PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie hasła (utworu wyrażonego słowem)
promującego Kielce jako miasto dla ludzi młodych, zwanego dalej „Hasłem”.
2. Celem Konkursu jest wyłonienie jednego Hasła, które będzie wykorzystane w
materiałach reklamowych lub promujących miasto Kielce.
§ 3.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1) przestrzeganie warunków i zasad Konkursu;
2) wypełnienie i przesłanie na adres mailowy www.wypowiedzsie.kielce.eu formularza
konkursowego zawierającego imię i nazwisko uczestnika Konkursu, telefon
kontaktowy, adres e-mail oraz propozycje Hasła, zwanego dalej „Formularzem
konkursowym”; Formularz konkursowy składany przez osoby pełnoletnie stanowi
załącznik nr 1 do Regulaminu; Formularz konkursowy składany przez osoby
niepełnoletnie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Nadesłanie propozycji Hasła równoznaczne jest z oświadczeniem, iż uczestnik
Konkursu spełnia wymagania przewidziane w Regulaminie oraz akceptuje jego
postanowienia.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika Konkursu
następujących zgód:
1) w przypadku zwycięscy Konkursu, zwanego dalej „Laureatem”, zgody na
opublikowanie jego danych osobowych na stronie internetowej Organizatora
(www.um.kielce.pl), profilu Organizatora na Facebook’u oraz na nieograniczone w
czasie i przestrzeni publikowanie i prezentowanie jego danych osobowych w
mediach, na konferencjach, telebimach i materiałach promocyjnych Organizatora;
2) zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu i jego
promocji; dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie
wyrażonej przez uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w związku z
wykonaniem postanowień Regulaminu;
3) zgody na korzystanie z propozycji Hasła przez Organizatora dla celów
konkursowych.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji
Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej

rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby
przysposobione.
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat i do dnia
zakończenia Konkursu (tj. do 25 września 2017 r.) nie ukończyła 20 lat.
§ 4.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

PRAWA AUTORSKIE
Z chwilą poinformowania Laureata przez Organizatora mailowo na adres wskazany na
Formularzu zgłoszeniowym o tym, iż jego Hasło zostało wybrane przez Komisję
Konkursową, Laureat przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do jego
Hasła, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Hasła - wytwarzanie dowolną techniką
Hasła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Hasło utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania Hasła w sposób inny niż określony w pkt 2 publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Hasła w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności
w sieciach komputerowych, Internecie, TV; publikowanie Hasła na stronach
internetowych Organizatora i w wydawnictwach elektronicznych;
4) wykorzystywanie Hasła w zakresie działań promocyjnych lub informacyjnych
Organizatora samodzielnie lub z innymi podmiotami, w tym utrwalania czy
eksponowanie Hasła na: reklamach świetlnych, prezentacji w formie przestrzennej
lub innych, dowolnych technikach, w szczególności, w celu autopromocji
Organizatora podczas spotkań, konferencji, targów i imprez branżowych oraz w
ramach wewnętrznych prezentacji Organizatora (niepublicznych);
5) wprowadzania do pamięci komputera, zapisywanie w pamięci trwałej komputera,
eksploatowanie na dowolnej ilości stacji roboczych (uploading, downloading).
Z chwilą poinformowania Laureata przez Organizatora mailowo na adres wskazany na
Formularzu zgłoszeniowym o tym, iż jego Hasło zostało wybrane przez Komisję
Konkursową, Laureat zezwala na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z
utworów zależnych stanowiących opracowania Hasła i przenosi na Organizatora
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do jego Hasła
na polach eksploatacji określonych w ust. 1.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych i zależnych do Hasła, jak również udzielenie
wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w Regulaminie następuje
nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych oraz bez
jakichkolwiek dalszych czynności stron.
Laureat wyraża zgodę na wykorzystanie lub rozporządzanie przez Organizatora jego
Hasłem oraz jego opracowaniami w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.
Laureat zobowiązuje się do niewykonywania wobec Organizatora przysługujących mu
autorskich praw osobistych, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), do jego
Hasła i jego opracowań i zezwala Organizatorowi na ich wykonywanie w jego imieniu.
Jeżeli Laureatem jest osoba niepełnoletnia, przeniesienie autorskich praw majątkowych i
zależnych do Hasła, jak również udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie

określonym w Regulaminie dokonuje przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego
uczestnika Konkursu będącego autorem zwycięskiego Hasła.
7. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z
naruszaniem praw autorskich do Hasła zgłoszonego przez uczestnika do Konkursu, a
przysługujących
osobom
trzecim
(w
szczególności
podwykonawcom
i
współpracownikom uczestnika) lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym
zakresie, uczestnik Konkursu zobowiązuje się, iż bezpośrednio przystąpi do sporu po
stronie pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane
lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i
zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego
załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora
koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe
czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
8. Jeżeli uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia, postanowienia ust. 7 stosuje się
odpowiednio do przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika Konkursu.
§ 5.
ZASADY I KRYTERIA KONKURSU
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Konkurs ma charakter otwarty i składa się z jednego etapu.
Każdy uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie jedną propozycję Hasła.
Proponowane Hasło winno spełniać następujące kryteria:
1) składać się z nie więcej niż 5 wyrazów w języku polskim;
2) musi być premierowe, nigdzie wcześniej niepublikowane, wynikiem indywidualnej
pracy twórczej uczestnika Konkursu, nie naruszać praw osób trzecich oraz być wolne
od wad prawnych,
3) nie zawierać treści powszechnie używanych za wulgarne i obraźliwe;
4) nie być zabronione przez prawo;
5) powinno przewidywać możliwość wszechstronnego wykorzystania (m.in. Facebook,
na drukach firmowych, wizytówkach, billbordach, banerach, reklamach świetlnych,
gadżetach, pucharach, medalach, prezentacji w formie przestrzennej);
6) wywoływać pozytywne skojarzenia, być łatwo rozpoznawalne i zapamiętywane
(wartość marketingowa);
7) być czytelne i mieć poprawne brzmienie językowe (wartość użytkowa).
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Formularza konkursowego
ponosi uczestnik Konkursu.
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KOMISJA KONKURSOWA
W celu wyboru Hasła Organizator powołuje Komisję Konkursową.
W Konkursie wygrywa jedno Hasło, które zostanie wybrane przez Komisję Konkursową
w oparciu o kryteria, o których mowa w § 5 ust. 4.
Z przebiegu Konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół.
Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Zastrzega się na rzecz Komisji Konkursowej prawo do nie wybrania Hasła, w przypadku
gdy żadne ze zgłoszonych propozycji Hasła nie spełnia kryteriów, o których mowa w § 5
ust. 4.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w materiałach reklamowych lub
promujących miasto Kielce zwycięskiego Hasła wybranego przez Komisję Konkursową.
§7
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HARMONOGRAM KONKURSU
Konkurs trwa do dnia 25 września 2017 r. do godz. 15.30.
Formularze konkursowe, które wpłyną na adres mailowy www.wypowiedzsie.kielce.eu
po terminie, o którym mowa w ust. 1 oraz zostaną złożone przez osoby nieuprawnione
podlegają wykluczeniu.
Laureat zostanie wybrany do dnia 29 września 2017 r.
Po upływie terminu określonego w ust. 3, Laureat zostanie poinformowany przez
Organizatora mailowo na adres wskazany na Formularzu zgłoszeniowym o tym, iż jego
Hasło zostało wybrane przez Komisję Konkursową. Informacja o wynikach Konkursu
zostanie
następnie
opublikowana
na
stronie
internetowej
Organizatora
(www.um.kielce.pl) oraz profilu Organizatora na Facebook’u.
§8

NAGRODA
1. W Konkursie zostanie przyznana jedna nagroda rzeczowa dla Laureata w postaci tabletu
o wartości do 700,00 złotych (słownie: siedemset złotych, 00/100) brutto, zwana dalej
„Nagrodą”.
2. Nagroda będzie dostępna do odbioru przez Laureata w Wydziale Kultury, Sportu i
Promocji Miasta przy ul. Strycharskiej 6 w Kielcach przez okres 30 dni od dnia
opublikowania informacja o wyborze Laureata na stronie internetowej Organizatora.
3. Odbiór Nagrody nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Laureata.
4. Laureat traci prawo do Nagrody, jeżeli nie odbierze jej w terminie, o którym mowa w ust.
2 lub odmówi podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 3. W takim
przypadku, Organizator może przyznać Nagrodę innemu uczestnikowi Konkursu.
5. Laureatowi poza uprawnieniem do uzyskania Nagrody nie przysługują żadne inne
roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Pana Łukasza Zarzyckiego na adres
mailowy /lukasz.zarzycki@um.kielce.pl/. W tytule wiadomości należy wpisać
„Konkurs”.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce:
www.um.kielce.pl oraz www.wypowiedzsie.kielce.eu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub unieważnienia Konkursu bez
podania przyczyn. Informacja o przerwaniu, zmianach lub unieważnieniu Konkursu
będzie publikowana wyłącznie na stronie www.um.kielce.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
FORMULARZ KONKURSOWY
Imię i nazwisko:
……………………………………………………………………….……………..……………
………………………………………………………………………………………………......
E-mail:
……………………………………………………………………….……………..……………
………………………………………………………………………………………………......
Tel. kontaktowy:
……………………………………………………………………….……………..……………
………………………………………………………………………………………………......
Propozycja hasła:
……………………………………………………………………….……………..……………
………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………….……………..……………
………………………………………………………………………………………………......

Oświadczam, iż spełniam wymagania przewidziane w Regulaminie oraz akceptuje jego
postanowienia.
Oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa osobiste i majątkowe w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016 r. poz. 880, z
późn. zm.) do proponowanego Hasła. Ponadto oświadczam, że jestem uprawniony do
udzielenia Organizatorowi zgód, zezwoleń i przeniesienia na Organizatora praw autorskich do
proponowanego Hasła zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Oświadczam, że proponowane Hasło jest premierowe, nigdzie wcześniej niepublikowane, nie
narusza praw osób trzecich oraz jest wolne od wad prawnych.
W przypadku zastania Laureatem, wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych
osobowych na stronie internetowej Organizatora (www.um.kielce.pl), profilu Organizatora
na Facebook’u oraz na nieograniczone w czasie i przestrzeni publikowanie i prezentowanie
moich danych osobowych w mediach, na konferencjach, telebimach i materiałach
promocyjnych Organizatora.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu i jego
promocji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r. poz. 922). Wiem, że obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu i
jest niezbędny w celu wzięcia udziału w Konkursie oraz że mam prawo kontroli
przetwarzania danych, które mnie dotyczą, a także prawo dostępu do treści swoich danych i
ich poprawiania. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie
Organizatora na podstawie wyrażonej przez uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w
związku z wykonaniem postanowień Regulaminu. Administratorem danych osobowych jest
Prezydent Miasta Kielce, Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce.
Wyrażam zgodę na korzystanie z propozycji Hasła przez Organizatora dla celów
konkursowych.

…………………………………………………
czytelny podpis uczestnika Konkursu
Informacja od Organizatora:
Wypełniony i podpisany Formularz konkursowy należy przesłać w formie skanu na adres
mailowy: www.wypowiedzsie.kielce.eu. W przypadku zastania Laureatem lub na żądanie
Organizatora uczestnik Konkursu jest zobowiązany do przesłania podpisanego oryginału
Formularza konkursowego pocztą lub dostarczenia go osobiście do siedziby Organizatora.

Załącznik nr 2 do Regulaminu
FORMULARZ KONKURSOWY
Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika Konkursu:
……………………………………………………………………….……………..……………
………………………………………………………………………………………………......
E-mail przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika Konkursu:
……………………………………………………………………….……………..……………
………………………………………………………………………………………………......
Tel. kontaktowy przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika Konkursu:
……………………………………………………………………….……………..……………
………………………………………………………………………………………………......
Imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika Konkursu:
……………………………………………………………………….……………..……………
………………………………………………………………………………………………......
Propozycja hasła:
……………………………………………………………………….……………..……………
………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………….……………..……………
………………………………………………………………………………………………......
Wyrażam zgodę na udział w Konkursie ……………………………..…………………………,
imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika Konkursu
zwanego dalej „Uczestnikiem Konkursu”.
Oświadczam, iż Uczestnik Konkursu spełnia wymagania przewidziane w Regulaminie oraz
akceptuje jego postanowienia.
Oświadczam, że Uczestnikowi Konkursu przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. 2016 r. poz. 880, z późn. zm.) do proponowanego Hasła. Ponadto oświadczam, że jestem
uprawniony do udzielenia Organizatorowi zgód, zezwoleń i przeniesienia na Organizatora
praw autorskich do proponowanego Hasła zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Oświadczam, że proponowane Hasło jest premierowe, nigdzie wcześniej niepublikowane, nie
narusza praw osób trzecich oraz jest wolne od wad prawnych.

W przypadku zastania Laureatem przez Uczestnika Konkursu, wyrażam zgodę na
opublikowanie moich i Uczestnika Konkursu danych osobowych na stronie internetowej
Organizatora (www.um.kielce.pl), profilu Organizatora na Facebook’u oraz na
nieograniczone w czasie i przestrzeni publikowanie i prezentowanie moich i Uczestnika
Konkursu danych osobowych w mediach, na konferencjach, telebimach i materiałach
promocyjnych Organizatora.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i Uczestnika Konkursu danych na potrzeby
Konkursu i jego promocji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Wiem, że obowiązek podania danych osobowych
wynika z Regulaminu i jest niezbędny w celu wzięcia udziału w Konkursie oraz że mam
prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie i Uczestnika Konkursu dotyczą, a także
prawo dostępu do treści swoich i Uczestnika Konkursu danych i ich poprawiania. Dane
osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie
wyrażonej przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w
związku z wykonaniem postanowień Regulaminu. Administratorem danych osobowych jest
Prezydent Miasta Kielce, Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce.
Wyrażam zgodę na korzystanie z propozycji Hasła przez Organizatora dla celów
konkursowych.
………………………………………………………………………………………
czytelny podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu

Informacja od Organizatora:
Wypełniony i podpisany Formularz konkursowy należy przesłać w formie skanu na adres
mailowy: www.wypowiedzsie.kielce.eu. W przypadku zastania Laureatem lub na żądanie
Organizatora uczestnik Konkursu jest zobowiązany do przesłania podpisanego oryginału
Formularza konkursowego pocztą lub dostarczenia go osobiście do siedziby Organizatora.

