
    REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ 

     PROMUJĄCĄ MIASTO BUSKO-ZDRÓJ 

 

Cele konkursu: 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego na maskotkę promocyjną miasta 

Busko-Zdrój. 

Maskotka ma stać się wizytówką Buska-Zdroju. Może funkcjonować zarówno jako grafika                                      

w wersji drukowanej oraz online, jako zabawka – maskotka oraz jako przebranie/strój. 

Maskotka będzie wykorzystywana do promocji Miasta i  Gminy Busko-Zdrój. 

§ 1 

Informacje ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku- Zdroju                                 

al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój. 

2. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 31.03.2021 o godzinie 15:00. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu. 

4. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu. 

5. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz sporne, dotyczące organizacji rozstrzyga Organizator 

Konkursu. 

§ 2 

Zakres przedmiotowy konkursu: 

1. Projekt konkursowy ma przedstawiać maskotkę, która ma kojarzyć się z miastem Busko-Zdrój. Prace 

konkursowe powinny być przygotowane w formie projektu graficznego w technice dowolnej – minimum 

2 rzuty z każdej strony. Preferowany rodzaj pliku: pdf o maksymalnej wielkości 10 MB. 

2. Projekt powinien przewidywać możliwość wyprodukowania go jako maskotki, gadżetu promocyjnego 

oraz zastosowania go w materiałach reklamowych, filmowych, na ulotkach. 

3. Praca powinna być zaopatrzona w krótki opis projektu oraz sugestię wykorzystanego do produkcji 

materiału. 

 

§ 3 

Założenia konkursu: 

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność 

do czynności prawnych. Możliwe jest zgłoszenie osoby nieletniej, pod warunkiem jej formalnego 

reprezentowania przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

2. Autor może nadesłać maksymalnie dwa projekty graficzne. 

3. Prace muszą być pracami autorskimi, nienagrodzonymi wcześniej w innych tego typu konkursach. 

 

§ 4 

Miejsce, termin i sposób składania projektu: 

1. Informacje dotyczące konkursu na projekt graficzny umieszczone będą na stronie Buskiego 

Samorządowego  Centrum Kultury https://www.bsck.busko.pl/ oraz na 

www.facebook.com/domkulturyBSCK/ 

2. Do projektu maskotki należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową – załącznik nr 1, oświadczenie 

– zał nr 2 oraz klauzulę RODO. 

https://www.bsck.busko.pl/


3. Projekty graficzne maskotki należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@bsck.busko.pl 

w terminie do 31.03.2021roku do godziny 15:00.  

4. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska 

na stronie internetowej www.bsck.busko.pl/ oraz na www.facebook.com/domkulturyBSCK/ 

5. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub 

dostarczone po terminie, o którym mowa w pkt. 3, nie będą podlegały ocenie Komisji. 

 

§ 5 

Zasady wyboru projektu maskotki: 

1. O wyłonieniu zwycięzcy zadecyduje Komisja pod przewodnictwem Dyrektora BSCK w Busku- 

Zdroju. 

2. Komisja nadzorować będzie prawidłowy przebieg Konkursu. 

3. Komisji przysługuje prawo do niewyłonienia zwycięzcy. 

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne, zapadają większością głosów. 

5. Komisja dokonując wyboru najlepszej pracy będzie brała pod uwagę: kreatywność, dostosowanie 

projektu do charakterystyki miasta Busko-Zdrój oraz jakość przygotowanych projektów. 

6. Otrzymane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.bsck.busko.pl/ oraz na 

www.facebook.com/domkulturyBSCK/ 

 

§ 6 

Zasady przyznawania nagród: 

1. Powołana Komisja konkursowa wyłoni Zwycięzcę. 

2. Autorowi wygranej pracy przysługuje nagroda w postaci 1000,00zł. 

3. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody telefonicznie lub mailowo. 

4. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu graficznego 

maskotki ponosi uczestnik konkursu. 

5. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej www.bsck.busko.pl/ oraz na 

www.facebook.com/domkulturyBSCK/ 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe: 

1. Zgłoszenie projektu maskotki do konkursu przez jego późniejszego Zwycięzcę jest równoznaczne                  

z przekazaniem przez Zwycięzcę majątkowych praw autorskich do tego projektu i jego nazwy oraz praw 

do modyfikacji projektu na rzecz Organizatora konkursu na wszystkich polach eksploatacji,                                     

w tym w szczególności na: 

a) utrwalenie i zwielokrotnienie wszelkimi technikami, 

b) publiczne prezentowanie, 

c) publikowanie online, 

d) wprowadzenie do komputerów zamawiającego, 

e) nieodpłatne wprowadzenie do obrotu projektu graficznego, 

f) druku i produkcji materiałów informacyjnych i promocyjnych z wykorzystaniem projektu 

graficznego, 

mailto:sekretariat@bsck.busko.pl
http://www.facebook.com/domkulturyBSCK/
http://www.facebook.com/domkulturyBSCK/


g) tworzenie na jego podstawie nowych opracowań, 

h ) zwielokrotnienia określoną techniką, w tym na nośnikach elektronicznych i udostępnienia 

osobom trzecim. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje także zezwolenie na wykonywanie 

autorskich praw zależnych. 

3. Prawa nabyte na podstawie pkt 1 Organizator konkursu może przenieść na osoby trzecie. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia, nazwiska i informacji                            

o zwycięzcy konkursu w materiałach informacyjnych i promocyjnych, na stronie internetowej 

www.bsck.busko.pl/ oraz na www.facebook.com/domkulturyBSCK/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIA DANYCH 

 

 

……………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

……………………………………………………. 

(adres) 

……………………………………………………. 

(telefon) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia, 

nazwiska, adresu i telefonu w związku z moim udziałem w konkursie pn. ………………………………. 

organizowanego przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury, al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatny udział mojej pracy a następnie nieodpłatne przedstawienie 

jej wraz z podaniem imienia i nazwiska na ………………………..w dniu …………….w Buskim 

Samorządowym Centrum Kultury. Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia …………………….. 

  

data ……………..…………….          czytelny podpis ……………………………………… 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Buskie Samorządowe Centrum Kultury, 28-100 Busko-

Zdrój, al. Mickiewicza 22, tel. 41 370 54 05, e-mail: sekretariat@bsck.busko.pl dalej Administratorem; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: 

iodo@marwikpoland.pl, lub listownie na adres siedziby Administratora. 

3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w Akcji społecznej organizowanej 

przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, będą jedynie 

do nich mieli dostęp osoby uczestniczące w wystawie; 

5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres organizowania Akcji 

społecznej i związanej z nią wystawą prac; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, oraz 

ograniczenia przetwarzania danych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na 

adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan że dane są przetwarzane niezgodnie z 

przepisami prawa; 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych uniemożliwi udział 

w Akcji społecznej; 

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie 

profiluje danych osobowych; 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu na maskotkę 

 

 

Karta zgłoszenia udziału w konkursie na maskotkę 

 

 Dane osobowe Imię i 

Nazwisko …………………………………………………………………………………………………

…………. 

 

Dane do korespondencji Nr telefonu 

kontaktowego ……………………………………………………………………………………………

………………. 

 

Adres e-

mail ………………………………………………………………………………………………………

……. 

 

Opis koncepcji projektu (max. 1000 

znaków) …………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

…………… ………………………………………………………………………………………………

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

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

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

……….………. 

 

       ……….………………………………………….…. 

        (miejscowość, data i czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu na maskotkę 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

 

Oświadczam, że: 

1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję warunki Konkursu zawarte w Regulaminie; 

2. jestem autorem zgłoszonej do Konkursu pracy i posiadam do niej nieograniczone prawa 

autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich; 

3. przyjmuję na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonej pracy, 

w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń 

związanych z naruszeniem ich praw autorskich; 

4. wyrażam zgodę do korzystania i rozporządzania pracą konkursową na potrzeby Konkursu. 

5. dane podane w karcie zgłoszenia są zgodne z prawdą. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu 

 

     ………………………………………………………………. 

        (miejscowość, data i czytelny podpis) 

 


