
 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 18/2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Ryn 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU  

na projekt maskotki Miasta i Gminy Ryn 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Rynie. 

2. Konkurs rozpoczyna się 11 lutego 2020 r. i  trwać będzie do dnia 31 marca 

2020 r. 

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Maskotka Miasta i Gminy Ryn”. 

4. Udział w konkursie jest otwarty i nieograniczony, przy czym wszyscy 

uczestnicy biorą w nim udział na jednakowych zasadach. Nie przewiduje się 

wyodrębnienia kategorii w oparciu o wiek, technikę wykonania, itp. 

 
§ 2 

Warunki uczestnictwa w konkursie 
 

1. Prace konkursowe, należycie zabezpieczone przed ich ewentualnym 

uszkodzeniem, należy złożyć w terminie do 31 marca 2020 r. w Sekretariacie 

Urzędu Miasta i Gminy Ryn (I piętro, pok. 120), lub przesłać pocztą tradycyjną 

na adres: Urząd Miasta i Gminy w Rynie, ul. Ratuszowa 2, 11 – 520 Ryn, z 

dopiskiem na kopercie: „Konkurs na maskotkę Miasta i Gminy Ryn” (decyduje 

data wpływu). 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty zakończenia 

konkursu.  

3. Informacje dotyczące konkursu na projekt graficzny maskotki Miasta i Gminy 

Ryn będą umieszczone na stronie www.miastoryn.pl, na profilu Miasto Ryn na 

portalu Facebook oraz w Gazecie Giżyckiej.  

4. Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą następujące dane: 

 imię i nazwisko autora, 

 dane kontaktowe autora, 

 nazwę konkursu, 

3. Przez pracę konkursową rozumie się wykonanie projektu maskotki Miasta  

i Gminy Ryn, wpisującego się w koncepcje oraz działania promocyjno - 

marketingowe Organizatora.  

4. Prace nie spełniające wskazanych wyżej wymogów formalnych nie zostaną 

dopuszczone do udziału w konkursie. 

5. Praca konkursowa powinna być przygotowana w formie projektu graficznego  

w wersji papierowej (przód oraz tył maskotki). 



 

6. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej 

niepublikowanymi i nie nagrodzonymi wcześniej w tego typu konkursach.  

7. Prace konkursowe winny być wykonane w oparciu o wizję autora, w 

nawiązaniu do pozytywnego, przyjaznego przedstawienia wizerunku 

jelenia znajdującego się na herbie Rynu. 

8. W związku z faktem, iż na bazie projektów powstaną maskotki dystrybuowane 

przy okazji organizacji różnych imprez i wydarzeń kulturalnych oraz kierowane 

do odbiorców w różnym wieku, nie mogą one zawierać elementów godzących 

w dobre imię, ogólnie przyjęte standardy i normy społeczne oraz poczucie 

estetyki Organizatora oraz przyszłych odbiorców powstałych na bazie 

zgłoszonego projektu maskotek. 

9. Do udziału w konkursie każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę.  

10. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedopuszczalne jest 

dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

11. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na jej publikację, 

opatrzoną imieniem i nazwiskiem autora, na stronach, na których zawarta 

zostanie informacja o konkursie a także w mediach lokalnych. 

12. Poprzez przekazanie pracy konkursowej uczestnik oświadcza, iż jest jej 

jedynym właścicielem oraz że przysługują mu do niej autorskie prawa 

majątkowe, które w chwili przekazania pracy zostają w całości przeniesione 

na Organizatora konkursu na wszystkich znanych polach eksploatacji. 

13. Prawa autorskie do projektu maskotki nabyte przez Organizatora mogą być 

przekazane przez niego na osoby trzecie.  

14. Dane osobowe uczestników, za wyjątkiem ich imion i nazwisk, pozyskiwane 

są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

15. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z postanowień 

Regulaminu, skutkować będzie odmową zakwalifikowania pracy do udziału  

w konkursie, bądź też utratą prawa do nagrody.   

16. Poprzez udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez 

Organizatora oraz wykonawców projektu drobnych zmian, w stopniu 

niezbędnym do jego realizacji, zgodnie z ideą przyświecającą organizacji 

konkursu. Zmiany dotyczyć mogą w szczególności: doboru kolorystyki, 

dodania bądź rezygnacji z poszczególnych elementów projektu, materiałów 

użytych do wykonania projektu, możliwości technicznych wykonania, itp. 

  

§ 3 
Wyniki konkursu i nagrody 

 

 

1. O wyłonieniu zwycięzcy zadecyduje komisja powołana przez Organizatora.  

2. Prace oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: zgodność  

z tematyką, stopień profesjonalizmu wykonania projektów, oryginalność, 

pomysłowość, estetyka pracy, stopień spełnienia oczekiwań Organizatora. 

3. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem 

projektu graficznego maskotki ponosi uczestnik konkursu. 



 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie stosownej 

informacji zawierającej imię i nazwisko zwycięzcy wraz ze zdjęciami 

zwycięskiej pracy na stronie www.miastoryn.pl oraz profilu Miasto Ryn na 

portalu Facebook a także poinformowanie zwycięzcy telefonicznie lub drogą 

mailową.  

5. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu nagrodzona zostanie tylko jedna praca.  

6. Nagrodą w konkursie jest nagroda finansowa w wysokości 1500 zł.  

7. Przekazanie nagrody odbędzie się w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia 

konkursu. 

8. Decyzja jury, co do wyboru zwycięzcy w konkursie jest ostateczna i 

niepodważalna. 

 
§ 4 

Postanowienia końcowe: 
 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją przez uczestnika 

postanowień niniejszego Regulaminu.  

2. Regulamin konkursu stanowi integralną część ogłoszenia o konkursie wraz  

z którym zostanie opublikowany.  

3. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego 

konkursu jest Organizator konkursu. Każdy Uczestnik z chwilą przystąpienia 

do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia konkursu oraz jego późniejszej promocji, zgodnie z 

warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781 z późn. zm. ). Zgodnie z powyższą 

ustawą, uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu oraz możliwości 

zmiany swoich danych osobowych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację 

konkursu, 

b) odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny, 

c) pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia w przypadku przekazania zbyt 

małej ilości prac, prac odbiegających tematyką od idei konkursu, bądź też prac 

nie spełniających kryteriów wskazanych przez Organizatora, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. 

5. W przypadku braku rozstrzygnięcia konkursu bądź jego odwołania żadna 

osoba nie zostaje nagrodzona a Organizator nie zwraca Uczestnikom 

jakichkolwiek kosztów poniesionych na przygotowanie pracy konkursowej.  

 

  

  

http://www.miastoryn.pl/


 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „MASKOTKA MIASTA I GMINY RYN” 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

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

adres …………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

kontakt tel. …………………………………………. kontakt e-mail:……………………………………………………….. 

 

Niniejszym składam pracę konkursową swojego autorstwa oraz poświadczam pełne 
uczestnictwo w konkursie, w szczególności przyjmuję do wiadomości następujące jego zasady: 

· Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu oraz w pełni i bez zastrzeżeń 
akceptuję jego postanowienia. 

· Oświadczam, iż projekt zgłoszony przeze mnie do konkursu nie narusza jakichkolwiek praw, 
dóbr i godności osób trzecich, a także, iż posiadam do niego pełne prawa autorskie, które nie 
są obciążone na rzecz osób trzecich. 

· Niniejszym przenoszę na Organizatora nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczenia 
terytorialnego oraz na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do przesłanego 
projektu, na wszystkich polach eksploatacji oraz przenoszę na Organizatora prawa i udzielam 
zezwoleń o których mowa w § 2 ust. 11-16 Regulaminu Konkursu. 

· Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 
konkursu oraz późniejszej promocji na warunkach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781 z późn. zm. ) 

 

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

(miejscowość, data)       (podpis uczestnika konkursu) 

 

 

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

(podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej) 

 

 



 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA KONKURSU 

„MASKOTKA MIASTA I GMINY RYN” 

 

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów ……………………………………………………………………………….…… 

kontakt tel. …………………………………………………………………………...…. 

Niniejszym, jako rodzic/opiekun prawny dziecka wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

/podopiecznego: 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………….. 

adres zamieszkania: 

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

w konkursie „MASKOTKA MIASTA I GMINY RYN”, w pełni i bez zastrzeżeń akceptuję 
postanowienia Regulaminu Konkursu, z którym się zapoznałem/am. 

 

…………………………………………..    

      (miejscowość i data) 

     

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

(podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Ryn z siedzibą w 
Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn; 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować 
za pośrednictwem poczty elektronicznej rodo@miastoryn.pl w sprawach związanych z 
ochroną danych; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w konkursie. 
4) w związku z przetwarzaniem odbiorcami Pani Pana danych osobowych mogą być:  

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gmina Ryn 
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i 
Gminy Ryn;  

5) Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, a następnie 
archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 553) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi; 

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie 
7) w związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a. dostępu do danych, 
b. sprostowania lub uzupełnienia danych niekompletnych lub nieprawidłowych, 
c. żądania usunięcia danych osobowych,  
d. żądania ograniczenia przetwarzania,  
e. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,  
f. prawo do przeniesienia danych; 

Realizacja praw może być ograniczona lub wyłączona w konkretnym przypadku na podstawie 
przepisów prawa;  

8) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do jej wycofania 
w każdym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody; 

9) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa 
przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych; 

10) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

11) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.  
 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

 Data, podpis 
 


