
 Regulamin konkursu
z okazji 120-lecia praw miejskich Jaworzna

1. Organizator konkursu:
Konkurs organizowany jest przez Urząd Miejski w Jaworznie, Muzeum Miasta 
Jaworzna oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Jaworznie
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna

2. Adresaci konkursu:
 Konkurs ma charakter otwarty, 
 Konkurs kierowany jest do mieszkańców Jaworzna
 Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

 Kategoria A – nazwa banknotu
 Kategoria B – symbol w formie graficznej, który znajdzie się na awersie/rewersie

banknotu.  W  tej  kategorii  konkurs  zostanie  przeprowadzony  w  grupach
wiekowych:
▪ uczniowie szkół podstawowych 
▪ uczniowie szkół średnich,
▪ dorośli mieszkańcy.

 Uczestnik  nie  może  przenosić  praw  i  obowiązków  związanych  z  uczestnictwem  
w konkursie na osoby trzecie.

 Przed  przystąpieniem  do  konkursy,  uczestnik  powinien  zapoznać  się  z
postanowieniami regulaminu i zaakceptować jego treść. Udział w konkursie oznacza
zobowiązanie do przestrzegania regulaminu.

3. Cele i zasady konkursu:
Celem  konkursu  jest  wyłonienie  symbolu  w  formie  graficznej,  który  znajdzie  się  na
awersie/rewersie projektowanego banknotu oraz nazwy banknotu o nominale 120.

Kategoria A obejmuje opracowanie nazwy projektowanego banknotu
 proponowaną  nazwę  banknotu  należy  wpisać  w  odpowiednim  okienku  w  Karcie

Zgłoszenia,
 nazwa powinna być krótka,
 nazwa nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może godzić

w uczucia religijne i polityczne, czy naruszać praw osób trzecich.

Kategoria B obejmuje stworzenie symbolu graficznego/rysunku:
 projekt może być wykonany w dowolnej dwuwymiarowej technice graficznej,
 format prezentacji projektu A3,
 do wydruku/rysunku należy dołączyć kopie cyfrową, (format jpg, tiff lub pdf) na płycie

CD, DVD lub innym nośniku, każdy uczestnik może złożyć maksymalnie dwa projekty,
po jednym w każdej kategorii, tj. 1 w kategorii A i/lub 1 w kategorii B,



 do zgłoszonej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do
regulaminu  konkursu.  Zwycięskie  prace zostaną  opublikowane  na  stronie
internetowej  Urzędu Miejskiego w Jaworznie – www.um.jaworzno.pl oraz III Liceum
Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Jaworznie – lo3.jaworzno.edu.pl,

 zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację,
 w  udziale  w  konkursie  nie  mogą  uczestniczyć  organizatorzy,  pracownicy  Urzędu

Miejskiego w Jaworznie, pracownicy III Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w
Jaworznie oraz pracownicy Muzeum Miasta Jaworzna wraz z członkami ich rodzin,

 udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny,
 zwycięski  symbol  graficzny  zostanie  opracowanych  przez  artystę  grafika  celem

umieszczenia go na banknocie.

4. Zgłoszenie prac konkursowych:
 Konkurs  organizowany  jest  od  2  listopada do  11  grudnia  2020  r. Organizator

zastrzega sobie prawo zmiany terminu konkursu.
 Prace  powinny  być  dostarczone  osobiście  lub  pocztą  na  adres:  Urząd  Miejski  w

Jaworznie,  Wydział  Promocji,  Kultury  i  Sportu,  ul.  Grunwaldzka  33,  43-600
Jaworzno  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem  „Konkurs z  okazji  120-lecia  praw
miejskich Jaworzna – nie otwierać!” wraz z pseudonimem (godłem) autora, oraz
grupą wiekową .

 UWAGA!  W  kopercie  która  zawiera  pracę  opatrzoną  godłem  i  grupą wiekową
powinna znajdować się także zaklejona koperta opatrzona pseudonimem (godłem)
i grupą wiekową, która zawiera czytelnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia.

 Koperta nie może zawierać danych Uczestnika Konkursu, dane powinny znajdować
się jedynie w Karcie Zgłoszenia.

 W celu zapewnienia prawidłowej organizacji  i  przebiegu konkursu oraz wyłonienia
Laureatów Konkursu  organizator powołuje Jury.

 Zgłoszenia, które nie spełniają warunków konkursu zostaną uznane za nieważne i nie
będą brane pod uwagę przez Jury.

5. Ogłoszenie wyników konkursu i zasady przyznawania nagród:
 ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 31 marca 2021 r.,
 wyboru zwycięskich prac dokonuje Jury, przyznając nagrody rzeczowe i wyróżnienia 
 po zakończeniu obrad Jury sporządza protokół,
 laureaci zostaną powiadomieni  o wynikach oraz o terminie wręczenia nagród droga

mailową lub telefonicznie,
 w przypadku  nie  stawienia  się  po  odbiór  nagrody,  organizator  może  zdecydować

o innym sposobie wydania nagród. 
 uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w  auli  III  Liceum Ogólnokształcącego im.

Orła  Białego  w  Jaworznie,  w  dniu  inauguracji  obchodów  120-lecia  nadania  praw
miejskich dla Jaworzna

http://www.um.jaworzno.pl/


6. Przetwarzanie danych osobowych:
1) Administratorem  danych  osobowych  uczestników  konkursu  jest  Urząd  Miejski  w

Jaworznie.
2) Celem  przetwarzania  danych  jest  realizacja  Konkursu  oraz  promocja  działalności

organizatora. 
3) Dane przetwarzane w związku z wygraną w konkursie,  w szczególności  wizerunek

zwycięzcy utrwalony podczas wręczania nagrody, mogą być udostępniane mediom. 
4) Dane są przetwarzane za zgodą uczestnika konkursu, jeżeli to konieczne, jego rodzica

lub  opiekuna  prawnego.  Organizator  przewiduje  przetwarzać  dane  osobowe
uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z prezentowaniem prac
Konkursowych  oraz  promocją  Organizatora  na  jego  stronie  internetowej,  na
Facebook.com, Instagram.com, oraz YouTube.com.

5) Uczestnikowi  Konkursu  przysługuje  prawo  wglądu  w  swoje  dane,  ich  usuwania,
przenoszenia  oraz  uzyskania  wyczerpującej  informacji  na  ten  temat.  W  celu
skorzystania  ze  swoich  praw  uczestnik  konkursu  powinien  wysłać  wiadomość  na
adres e-mail: 

7. Prawa autorskie i licencja:
1) Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia konkursowego gwarantuje, że posiada pełne

prawa  autorskie  do  pracy  konkursowej  (dalej  też  „utworu"),  zgodnie  z  ustawą  o
prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku naruszenia przez uczestnika
praw osób trzecich poprzez dokonanie zgłoszenia konkursowego i wystąpienia osób
trzecich  z  roszczeniami  z  tego  tytułu  przeciwko  organizatorowi,  wszelkie  koszty
powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi  ten uczestnik.  W przypadku
stwierdzenia  plagiatu  Jury  unieważnia  przyznaną  nagrodę  i  przekazuje  sprawę
odpowiedniemu organowi. Przystępując do rywalizacji, uczestnik zdaje sobie sprawę
z  konsekwencji  wynikających  z  tytułu  ewentualnego  naruszenia  przez  niego praw
autorskich. 

2) Uczestnik,  z  chwilą  przesłania  zgłoszenia  konkursowego  udziela  organizatorowi
przenaszalnej,  lecz  niewyłącznej  licencji  do  korzystania  z  przedmiotów  praw
własności intelektualnej zawartych w danym zgłoszeniu konkursowym (niezależnie od
otrzymania przez uczestnika nagrody), bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub
ilościowych,  z  prawem  do  udzielania  sublicencji,  na  następujących  polach
eksploatacji: 
utrwalenie  i  zwielokrotnienie  dowolną  techniką  w  tym  w  szczególności  techniką
drukarską oraz na niezbędne poprawki redaktorskie 

a) wprowadzenie do obrotu, 
b) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych

materiałów  reklamowych  (przykładowo  reklamy  prasowe,  ulotki,  plakaty  o
dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach
materiałów  reklamowych,  poprzez  ich  utrwalanie  i  zwielokrotnianie  technikami
opisanymi  w punkcie  powyżej,  oraz  wprowadzenie  do obrotu,  rozpowszechnianie,



najem, użyczenie,  a także publiczne udostępnianie w taki  sposób,  aby każdy mógł
mieć  do  nich  dostęp  w miejscu  i  w  czasie  przez  siebie  wybranym,  wykorzystanie
pojedynczych elementów pracy dla potrzeb stworzenia banknotu emisyjnego,

c) rozpowszechnianie  i  udostępnianie  w  sieci  Internet,  poprzez  wprowadzenie  do
pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, 

d) rozpowszechnianie  w jakikolwiek  inny sposób,  w całości  lub części,  nadawanie  za
pomocą wizji, 

e) licencja, o której mowa powyżej, zostaje udzielona na czas nieokreślony. 
f) zgłoszenie  konkursowe  powinno  być  zgodne  z  prawem  oraz  ogólnie  przyjętymi

normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za
obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich, czy naruszać
praw osób trzecich.

8. Reklamacje i odpowiedzialność:
1) Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia

skargi do organu nadzorującego (UODO).
2) Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niemożliwość  przekazania  Zgłoszenia

Konkursowego  ze  względu  na  problemy  techniczne,  związane  z  urządzeniem,
przeglądarką  lub  łączem  internetowym  Uczestnika  Konkursu  lub  godzinami  Pracy
siedziby Organizatora.

9. Postanowienia końcowe :
1) Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.um.jaworzno.pl w

sposób  umożliwiający  jego  pobranie  na  urządzenie  końcowe,  przechowywanie  i
odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 

2) Postanowienia  niniejszego  Regulaminu  podlegają  przepisom  prawa  polskiego.  W
sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą
powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

3) Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu  pod  warunkiem,  że  taka
zmiana nie naruszy praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. 

4) Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 


