
Regulamin konkursu plastycznego „Autobus moich marzeń” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs 

plastyczny dla dzieci pod nazwą „Autobus moich marzeń” (dalej: „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, 43-

300 w Bielsku-Białej (dalej: „Organizator”). 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Ogłoszenie Konkursu odbywa się poprzez strony internetowe Organizatora: https://bielsko-biala.pl/    oraz 

https://komunikacja.um.bielsko.pl/.  

5. Konkurs odbywa się w dniach od 24 maja 2021 r. do 11 czerwca 2021 r. 

§ 2. Uczestnik Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być dziecko uczęszczające do przedszkola lub klasy 1-

3 szkoły podstawowej - z siedzibą na terenie Gminy Bielsko-Biała. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza 

zgłoszeniowego (stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu) zawierającego odpowiednie zgody, w tym zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych. 

3. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, 

jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

4. W Konkursie nie może wziąć udziału dziecko, co do którego pracownik Organizatora biorący udział 

w przygotowaniu Konkursu oraz członek Komisji konkursowej jest przedstawicielem ustawowym (np. rodzicem, 

opiekunem prawnym). 

§ 3. Zasady Konkursu 

1. Zadaniem Uczestnika jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej obrazującej ciekawy oraz oryginalny 

projekt wymarzonego autobusu komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej (dalej: „Praca Konkursowa”). 

2. Praca Konkursowa powinna być wykonana w formacie A4 lub A3. Dopuszcza się wykorzystanie dowolnej 

techniki plastycznej – malarskiej, rysunkowej, graficznej lub mieszanej (np. ołówek, kredka, pastele, farby 

plakatowe itp.) – z wyłączeniem prac przestrzennych – których to charakter uniemożliwia dokonanie ich 

digitalizacji (do pliku graficznego). 

3. W Konkursie będą brały udział jedynie Prace Konkursowe, które zostaną dostarczone 

do siedziby Organizatora w terminie określonym w §1 pkt 5, na adres: 

Wydział Komunikacji 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

Plac Ratuszowy 6 

43-300 Bielsko-Biała 

z dopiskiem „Konkurs – Autobus moich marzeń” 

4. Urząd Miejski w Bielsku-Białej jest czynny: od poniedziałku do środy w godzinach 7:30-15:30, 

w czwartki w godzinach 7:30-18.00 oraz w piątki w godzinach 7:30-13.00. 

5. Jeden Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową. Nie będą brane pod uwagę prace zbiorowe 

tzn. stworzone przez więcej niż jednego Uczestnika. 

6. Do Pracy Konkursowej musi zostać dołączony wypełniony formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w §2 

pkt 2. 

 

https://bielsko-biala.pl/
https://komunikacja.um.bielsko.pl/


§ 4. Komisja konkursowa  

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania 

oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców (dalej „Laureatów Konkursu”), 

Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). 

2. W skład Komisji wchodzi: 

a) Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej, 

b) Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o., 

c) Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, 

d) Specjalista ds. Promocji i Kontaktów z Mediami Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o., 

e) Pracownik Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 

3. Przewodniczącym Komisji jest Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 

4. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy w szczególności: 

a) zwoływanie posiedzeń członków Komisji, 

b) czuwanie nad procedurą przyznawania nagród, 

c) zatwierdzanie protokołów z posiedzeń Komisji konkursowej. 

5. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia. 

6. Po upływie terminu składania Prac Konkursowych, o którym mowa w §1 pkt 5, nastąpi ich weryfikacja 

pod kątem spełnienia kryteriów formalnych Konkursu określonych w Regulaminie. 

7. Prace Konkursowe niespełniające zasad uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie nie będą 

brane pod uwagę przez Komisję, a Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową o dyskwalifikacji i jej 

przyczynach. 

8. Komisja dokonuje wyboru Laureatów Konkursu w procedurze głosowania. Każdy członek Komisji oddaje 

po jednym głosie na maksymalnie trzy wybrane Prace Konkursowe. 

9. Członkowie Komisji oceniać będą: 

a) zgodność tematu Pracy Konkursowej z tematyką Konkursu, 

b) kreatywne podejście do podjętej tematyki, 

c) estetykę wykonania. 

10. Laureatami Konkursu zostaną autorzy trzech Prac Konkursowych, które uzyskają największą liczbę 

głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

11. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 

§ 5. Nagrody 

1. Laureaci Konkursu otrzymają: 

a) za pierwsze miejsce: Praca Konkursowa (wraz z podaniem: imienia, wieku oraz nazwy placówki 

edukacyjnej jej autora) zostanie zdigitalizowana (do pliku graficznego) w celu: 

- dokonania prezentacji – emisji na wyświetlaczach LCD wewnątrz taboru MZK w Bielsku-Białej, 

- dokonania prezentacji – wydruku na rewersie biletów miesięcznych MZK w Bielsku-Białej 

(kartonikowych), 

- dokonania wydruku wielkoformatowej naklejki i umieszczenia jej na tyle autobusu MZK w Bielsku-Białej. 

b) za drugie miejsce: Praca Konkursowa (wraz z podaniem: imienia, wieku oraz nazwy placówki edukacyjnej 

jej autora) zostanie zdigitalizowana (do pliku graficznego) w celu: 

- dokonania prezentacji – emisji na wyświetlaczach LCD wewnątrz taboru MZK w Bielsku-Białej, 



- dokonania prezentacji – wydruku na rewersie biletów miesięcznych MZK w Bielsku-Białej 

(kartonikowych), 

c) za trzecie miejsce: Praca Konkursowa (wraz z podaniem: imienia, wieku oraz nazwy placówki edukacyjnej 

jej autora) zostanie zdigitalizowana (do pliku graficznego) w celu: 

- dokonania prezentacji – emisji na wyświetlaczach LCD wewnątrz taboru MZK w Bielsku-Białej. 

2. Ogłoszenie listy Laureatów Konkursu nastąpi 14 czerwca 2021 r. na stronach internetowych Organizatora, 

o których mowa w §1 pkt 4. 

3. Laureaci Konkursu zostaną zawiadomieni o wynikach Konkursu drogą mailową lub telefoniczną. 

4. Laureaci Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, które zostaną dostarczone do ich placówek 

edukacyjnych do 14 czerwca 2021 r. 

5. Organizator nieodpłatnie nabywa majątkowe prawa autorskie do zwycięskich Prac Konkursowych. 

Przeniesienie praw majątkowych następuje z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu i obejmuje pola eksploatacji 

wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.jedn. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), a w szczególności w zakresie ich utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie 

określoną techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na 

których utrwalono nagrodzone Prace Konkursowe – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału 

albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania nagrodzonych Prac Konkursowych w sposób inny niż wyżej 

wymieniony – wyświetlenie, wprowadzenie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci Internet, udostępnianie 

zwycięskich Prac Konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje niniejszy Regulamin bez zastrzeżeń. 

2. Regulamin Konkursu wraz z Załącznikiem nr 1 – znajduje się na stronach internetowych Organizatora, 

o których mowa w §1 pkt 4 oraz jest dostępny w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 

3. Na wniosek Uczestnika, którego Praca Konkursowa nie została nagrodzona, Organizator dokonuje jej 

zwrotu. 

4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail 

transport@um.bielsko.pl    lub telefonicznie do Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: 

033 49 71 693. 

mailto:transport@um.bielsko.pl


Załącznik nr 1 

Formularz należy wypełnić czytelnie – ręcznie (drukowanymi literami) lub elektronicznie. Wypełniony 

i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy złożyć/przesłać wraz z Pracą Konkursową. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

dane rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu 

imię i nazwisko  

nr telefonu kontaktowego  

adres poczty elektronicznej  

dane Uczestnika Konkursu (dziecka) 

imię i nazwisko  

wiek  

nazwa i adres  

placówki edukacyjnej 
 

numer klasy  

* - podać w przypadku szkoły podstawowej 

1. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie plastycznym "Autobus moich marzeń" oraz na przetwarzanie 

danych osobowych moich i mojego dziecka (imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, wiek, 

nazwa i adres placówki edukacyjnej, numer klasy) w celu przeprowadzenia Konkursu  oraz udostępnienia 

informacji o wynikach Konkursu, zgodnie z rozporządzeniem 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.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej RODO. Posiadam wiedzę, że 

podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

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

(miejscowość, data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

2. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia, wieku oraz nazwy i adresu placówki edukacyjnej mojego 

dziecka w następujących publikatorach: na dyplomie, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, 

w Magazynie Samorządowym w Bielsku-Białej, na portalach społecznościowych Organizatora, tablicach LCD 

w autobusach MZK w Bielsku-Białej, rewersach biletów miesięcznych MZK w Bielsku-Białej, 

wielkoformatowej naklejce na tyle pojazdu MZK w Bielsku-Białej – w celu promocji wyników Konkursu 

plastycznego „Autobus moich marzeń”. 

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

(miejscowość, data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



3. Jako rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego dziecka, będącego autorem Pracy Konkursowej (dalej 

„Utwór”) zgłoszonej w ramach Konkursu oświadczam, że jestem uprawniony do przeniesienia praw autorskich 

do Utworu (pracy dziecka) nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na zasadach 

wyłączności. Zobowiązuję się do niewykonywania wobec Organizatora Konkursu autorskich praw osobistych 

do Utworu, a zgoda ta jest nieodwołalna, w tym w szczególności: wyrażam zgodę na wykorzystanie utworu 

dziecka do dalszego opracowania (wprowadzenia modyfikacji lub poprawek), w tym opublikowanie w formie 

wydawnictwa okolicznościowego; zezwalam na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu przez 

Organizatora. Przenoszę także na Organizatora Konkursu uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzanie 

i korzystanie z opracowań Utworu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, praw zależnych i zobowiązanie 

do niewykonywania autorskich praw osobistych odbywa się nieodpłatnie. Nieodpłatnie przechodzi na 

Organizatora również własność egzemplarza, na którym Utwór został utrwalony. Jako opiekun prawny autora 

Utworu oświadczam, że jest on autorstwa mojego podopiecznego i że w związku z wykonaniem Utworu 

i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora Konkursu, nie naruszam 

w żaden sposób praw osób trzecich. Przyjmuję na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi 

osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Organizatorowi Konkursu z tytułu korzystania z należących do osób 

trzecich praw do zgłoszonego na Konkurs Utworu. Przenoszę na Organizatora Konkursu autorskie prawa 

majątkowe i zależne do Utworu, wyrażając zgodę na jego wykorzystanie na wszystkich polach eksploatacji 

wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym 

w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, publikacji 

opowiadania; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do 

obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu - publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, 

odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet). 

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

(miejscowość, data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu plastycznego „Autobus moich marzeń” 

oraz akceptuję jego treść. 

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

(miejscowość, data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) o tym, że: 

a) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, z siedzibą 43-300 Bielsko-

Biała, pl. Ratuszowy 1; 

b) z Inspektorem Ochrony Danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych 

osobowych w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl, pisemnie na adres 

siedziby Administratora. 

c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu „Autobus moich marzeń”, 

ogłoszenia wyników Konkursu (w tym na stronie internetowej i mediach), promocji Konkursu oraz w celu 

wykonania innych ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, 

w tym archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a RODO. 

d) Dane osobowe będą przetwarzane jedynie dla spełnienia celu, o którym mowa w pkt. c przez okres 

niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, w tym przez okres realizacji wyżej określonych celów i zostaną 

usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji dokumentów, w których zostały zawarte. 



e) Podanie danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednakże jest 

warunkiem niezbędnym do udziału w Konkursie. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie. 

W przypadku braku zgody lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje to niemożność 

przystąpienia do Udziału w Konkursie i dyskwalifikacji z Konkursu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

f) Administrator przewiduje przekazanie danych osobowych: swoim pracownikom, którzy zostali 

wyznaczeni do realizacji Konkursu, podmiotom które świadczą usługi na rzecz Administratora niezbędne do 

realizacji zadań związanych z Konkursem tj. usługi drukarskie lub innym podmiotom zaangażowanym 

w realizację Konkursu, członkom Komisji. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych 

dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt c niniejszej klauzuli. Administrator przekazuje dane 

tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko 

w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. W pozostałym zakresie Administrator nie zamierza nikomu 

przekazywać danych osobowych poza przypadkami, gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących 

przepisów prawa. W związku z możliwością korzystania z usług podmiotów udostępniających platformy 

mediów społecznościowych, Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich. Szczegółowe informacje 

dot. ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej dostawcy usług. 

g) W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych 

osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - przy czym możliwość (zakres 

i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych 

w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych. 

h) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

i) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

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

(miejscowość, data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


