Regulamin konkursu
„Pszczoły i trzmiele to nasi przyjaciele”
§1
Postanowienie ogólne
1. Organizatorem konkursu „Pszczoły i trzmiele to nasi przyjaciele” (zwanego dalej
konkursem) jest Miasto Poznań, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu
Miasta Poznania - ul. 28 czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań (zwane dalej
Organizatorem).
2. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat życia owadów zapylających, ich
znaczenia we współczesnym świecie dla przyrody i dla człowieka; kształtowanie
świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja twórczości plastycznej
dzieci i młodzieży oraz wyrażanie własnego stosunku do świata przyrody w formie
plastycznej.
§2
Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkurs jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej własne
obserwacje życia pszczół i trzmieli w Mieście Poznaniu (zwanej dalej pracą konkursową).
2. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie,
malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.), w formacie A4, w układzie poziomym lub
pionowym, w formie płaskiej (nie przestrzennej).
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§3
Zasady udziału w konkursie
Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie Organizatorowi pracy plastycznej
spełniającej wymagania, o których mowa w § 2, wraz ze zgłoszeniem i oświadczeniem,
stanowiącymi odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu. Każda praca konkursowa
na odwrocie musi zostać podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka.
Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie dzieci przedszkolne oraz z klas 1-3 szkoły
podstawowej, uczęszczające do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Miasta
Poznania lub będące – w trakcie trwania konkursu – uczniami Zespołów Szkół
działających przy dziecięcych oddziałach szpitalnych w Poznaniu. Konkurs
przeprowadzany jest w następujących kategoriach:
1) dzieci przedszkolne;
2) dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej (każde dziecko osobno zwane jest dalej
Uczestnikiem konkursu).
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę konkursową.
Uczestnicy konkursu zostają zgłoszeni bezpośrednio przez rodziców lub opiekunów
prawnych.
Przekazanie pracy konkursowej wraz z podpisanym zgłoszeniem i oświadczeniem,
stanowiącymi odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu, jest jednoznaczne
z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§4
Miejsce i termin nadsyłania prac
1. Pracę konkursową wraz z podpisanymi zgłoszeniem oraz oświadczeniem, stanowiącymi
odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu, należy doręczyć w zaklejonych kopertach
z opisem: Konkurs plastyczny ”Pszczoły i trzmiele to nasi przyjaciele”:
1) osobiście do skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku Urzędu Miasta
Poznania przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 404 - do dnia 25 kwietnia 2022 r. do godziny
15.30
lub
2) korespondencyjnie na adres Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu
Miasta Poznania ul. 28 czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań - do dnia 25 kwietnia
2022 r.
2. Za datę doręczenia pracy konkursowej oraz zgłoszenia i oświadczenia przyjmuje się datę
ich wpływu pod wskazany w ust. 1 adres. W przypadku pracy konkursowej kierowanej
drogą korespondencyjną – o dacie jej wpływu do Organizatora decyduje data stempla
pocztowego (bądź data nadania przesyłki, w przypadku przesyłania jej kurierem).
3. Prace wykonane przez osoby niemieszczące się w kategoriach, w których
przeprowadzany jest konkurs, nadesłane po obowiązującym terminie, w innym niż
dopuszczonym formacie, niepodpisane lub bez dołączonego podpisanego zgłoszenia i
podpisanego oświadczenia, stanowiących odpowiednio Załącznik nr 1 i nr 2 do
Regulaminu, nie będą brały udziału w konkursie.
4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych, w tym również tych
nagrodzonych.
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§5
Komisja konkursowa oraz przyznanie nagród
Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa, w skład której wchodzić będą
pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania.
Decyzje komisji konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
Kryteria oceny prac konkursowych są następujące:
spójność pomysłu z tematem konkursu,
oryginalność pomysłu,
estetyka wykonania.
Komisja konkursowa wybierze spośród nadesłanych prac konkursowych laureata I, II i III
miejsca i wyróżnienie w każdej kategorii.
Komisja konkursowa przyzna w każdej kategorii nagrody ufundowane przez
Organizatora:
1) I miejsce: pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych dotyczących miasta
Poznania o wartości do 180 zł,
2) II miejsce: pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych dotyczących miasta
Poznania o wartości do 140 zł,
3) III miejsce: pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych dotyczących miasta
Poznania o wartości do 120 zł,
4) Wyróżnienie: pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych dotyczących miasta
Poznania o wartości do 60 zł.
Nagród przyznanych laureatom i osobom wyróżnionym nie można zamienić na inną
nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
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§6
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Wyniki konkursu zawierające imię i nazwisko oraz wiek laureatów konkursu i osób
wyróżnionych, zostaną opublikowane w terminie do dnia 23 maja 2022 r. na stronie
internetowej Miasta Poznania.
Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wybranych prac Uczestników
konkursu na wystawie pokonkursowej. Prace zostaną opatrzone imieniem i nazwiskiem
oraz wiekiem Uczestnika konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac Uczestników
konkursu w formie wirtualnej galerii na stronie internetowej Miasta Poznania.
Prezentowane prace zostaną opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem Uczestnika
konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac Uczestników
konkursu na citylightach w przestrzeni Miasta Poznania. Prezentowane prace zostaną
opatrzone imieniem oraz wiekiem Uczestnika konkursu.
Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione o przyznaniu nagród
przez członka komisji konkursowej telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wręczenie
nagród laureatom oraz osobom wyróżnionym (wraz z rodzicem/opiekunem prawnym)
nastąpi w terminie wskazanym przez Organizatora konkursu, po uprzednim
telefonicznym lub mailowym kontakcie z rodzicem/opiekunem prawnym laureata
konkursu lub osoby wyróżnionej.
Osoby biorące udział we wręczaniu nagród zarówno po stronie Organizatora, jak
i laureatów i osób wyróżnionych (oraz ich rodziców/opiekunów prawnych), zobowiązane
są do zakrywania ust i nosa, posiadania rękawic ochronnych oraz do przestrzegania
aktualnych wytycznych sanitarnych w związku z epidemią Covid-19.
Organizator dopuszcza wysłanie nagród drogą pocztową.

§7
Prawa autorskie oraz licencja
1. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika konkursu gwarantuje, że przesłana praca
konkursowa jest wynikiem indywidualnej twórczości Uczestnika konkursu oraz że
przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych, wolnych od wad
prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z
przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez
osoby trzecie z roszczeniami wobec Organizatora wynikającymi z ewentualnych
naruszeń ich praw, rodzic/opiekun prawny Uczestnika konkursu zobowiązuje się do
podjęcia na swój koszt wszelkich kroków faktycznych i prawnych zapewniających
Organizatorowi należytą ochronę przed takimi roszczeniami, w szczególności
zobowiązuje się wstąpić w miejsce Organizatora lub w przypadku braku takiej możliwości
– przystąpić po stronie Organizatora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko
Organizatorowi i zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń wysuwanych przez
podmioty trzecie. W zakresie niniejszego oświadczenia rodzic/opiekun prawny
Uczestnika konkursu ponosi względem Organizatora pełną odpowiedzialność
odszkodowawczą obejmującą w szczególności szkodę bezpośrednią, koszty pomocy
prawnej świadczonej w celu obrony interesów Organizatora oraz równowartość
świadczeń spełnionych przez Organizatora w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
2. W momencie przekazania pracy konkursowej Organizatorowi, rodzic/opiekun prawny
Uczestnika konkursu w jego imieniu udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie
i czasowo nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z pracy konkursowej (z
możliwości udzielania przez Organizatora sublicencji) na następujących polach
eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką cyfrową, reprograficzną, drukarską, zapisu
magnetycznego,
2) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych,
3) przechowywanie i archiwizowanie, w tym na nośnikach cyfrowych,
4) rozpowszechnianie i udostępnienie w Internecie (zwłaszcza na stronach
internetowych Organizatora oraz w jego mediach społecznościowych) dla wszystkich
bez ograniczeń, rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci telefonicznych (w
sieciach stacjonarnych lub komórkowych), w szczególności za pomocą: telefonu
komórkowego (w tym także WAP) i urządzeń cyfrowych (np.: VOD, PPV, komputery
osobiste i inne);
5) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do pracy
konkursowej w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez publikację
w prasie, audycjach telewizyjnych, czy publikację podczas wystawy;
6) używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym w środkach reklamy
internetowej, reklamy zewnętrznej (Outdoor), materiałach reklamowych
nieprzeznaczonych do prezentacji w mediach (BTL), plakatach, ulotkach
reklamowych, broszurach, citylightach;
7) używanie w publicznych prezentacjach.
3. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika konkursu ma możliwość wypowiedzenia licencji
niewyłącznej, o której mowa w ust. 2, za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
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§8
Postanowienie końcowe
W trakcie trwania konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zapisów
w treści Regulaminu oraz jego Załączników w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia konkursu, a ich
interpretacja należy do Komisji konkursowej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego
z przyczyn od niego niezależnych, m.in., jak działania Poczty Polskiej oraz firm
świadczących usługi kurierskie.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w przypadku nadesłania
zbyt małej ilości prac konkursowych.
Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 - Zgłoszenie udziału w konkursie oraz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu dostępne są pod numerem telefonu:
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP 61 878 5051.
§9
Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją konkursu
„Pszczoły i trzmiele to nasi przyjaciele” jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą
przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841
Poznań.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.),
którym jest prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej
w dziedzinie ochrony przyrody.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do
celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania
przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych
ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,
4) żądania usunięcia danych, gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
c) po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie
uzasadnione podstawy przetwarzania,
5) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się
usunięciu danych;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów
przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu
stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego
sprzeciwu.
6. Osoby, których dane dotyczą, mają
prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym pod tytułem: „Pszczoły i trzmiele to nasi przyjaciele”.
8. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
9. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym
podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
10. Dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska i wieku laureata konkursu/osoby
wyróżnionej zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania.
11. Wybrane prace konkursowe, spełniające kryteria regulaminu konkursu, opatrzone
imieniem, nazwiskiem i wiekiem Uczestnika konkursu, mogą zostać opublikowane
w formie wystawy pokonkursowej.

