
UCHWAŁA NR 138/34/2018
ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO

z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie Regulaminu Powiatowego Konkursu pn. „W drodze do niepodległości”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. 2017r., poz. 1868) Zarząd Powiatu Polkowickiego w składzie:

1. Kamil Ciupak

2. Henryk Czekajło

3. Roman Kowalski

4. Roman Rutkowski

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin Powiatowego Konkursu pn. „W drodze do niepodległości” w brzmieniu jak 
w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta

Kamil Ciupak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/34/2018

Zarządu Powiatu Polkowickiego

z dnia 14 lutego 2018 r.

Regulamin Powiatowego Konkursu pn. „W drodze do niepodległości”

Postanowienia ogólne

§ 1.  Celem Konkursu jest ukazanie bogactwa alternatywnej sztuki jaką jest graffiti, pozyskiwanie nowatorskich 
projektów, promowanie sztuki muralu oraz integracja młodzieży, mieszkańców z powiatem.

2. Konkurs jest organizowany w ramach powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez 
Państwo Polskie.

3. Konkurs objęty jest Patronatem Starosty Polkowickiego Marka Tramś.

§ 2. Konkurs pn. „W drodze do niepodległości” jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie.

§ 3. 1. Organizatorem Konkursu jest Powiat Polkowicki.

2. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego 
w Polkowicach, ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, tel. 76 729 92 48.

§ 4. Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie graffiti na murze parkingu starostwa 
nawiązującego do Uroczystych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie 
pn. „W drodze do niepodległości”. 

Zasady Konkursu 

§ 5. 1. Konkurs organizowany jest dla młodzieży w wieku od 15 lat. Uczestnicy nie będą podzieleni na 
kategorie wiekowe.

2. W Konkursie mogą wziąć udział indywidualne osoby, jak i grupy osób.

§ 6. Projekt graffiti musi spełnić poniższe warunki:

a) nawiązywać tematycznie do hasła Konkursowego: „W drodze do niepodległości”,

b) projekt musi zawierać logo Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości (element w kolorach biało-
czerwonych). Motyw ten może być przedstawiony w sposób nieoczywisty, wkomponowany w tło bądź stanowić 
jedynie element całego projektu.

3. Projekt zgłoszony do Konkursu musi być autorską pracą uczestnika Konkursu i posiadać orientacyjne 
rozmiary i kolory jakie zostaną użyte. Projekt graffiti może być wykonany dowolną techniką.

4. Projekty nie mogą zawierać treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, sprzecznych z prawem 
polskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp., propagujących 
przemoc i godzących w dobre obyczaje.

5. Projekt powinien mieścić się w kanonach estetyki i ogólnie przyjętej przyzwoitości i nie zawierać żadnych 
treści kontrowersyjnych (np. rasistowskich, ksenofobicznych, obraźliwych).

6. Projekty powinny być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację uczestnika.

7. Dostarczone projekty graffiti konkursowe do starostwa nie będą zwracane oraz przechodzą na własność 
organizatora.

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 7. Projekt graffiti na Konkurs można zgłaszać do dnia 30.05.2018 r., decyduje data wpływu do siedziby 
Starostwa Powiatowego w Polkowicach.

2. Wyniki Konkursu będą ogłoszone do 10 dni po rozstrzygnięciu Konkursu.
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§ 8.  Projekt graffiti na Konkurs należy dostarczyć wraz z oryginałami oświadczeń stanowiącymi Załącznik do 
niniejszego Regulaminu.

2.  Projekt graffiti można przesłać pocztą elektroniczną na adres: amelia.dworak@powiatpolkowicki.pl  lub 
składać osobiście lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Polkowicach, ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 
Polkowice z dopiskiem Konkurs  pn. „W drodze do niepodległości”.

3. Zgłoszenie uczestnika na Konkurs jest jednoznaczne z zobowiązaniem się do wykonania gotowej pracy 
zgodnie z projektem, w miejscu wskazanym przez Organizatora. Przy wykonaniu pracy dopuszcza się pomoc osób 
trzecich.

4. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami w celu ustalenia szczegółów wykonania pracy (projekt i termin 
wykonania).

5. Farby do wykonania pracy zapewniają organizatorzy.

6. Uczestnik Konkursu jest obowiązany do współdziałania z Organizatorem w zakresie prawidłowego 
przebiegu Konkursu i stosowania się do jego dyspozycji w tym zakresie.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

§ 9. 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie i otrzymania nagrody, oprócz złożenia projektu jest złożenie 
własnoręcznego podpisu osoby pełnoletniej lub opiekuna ustawowego / prawnego Uczestnika Konkursu na 
formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym Załącznik 1 lub Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas mają prawo wglądu do swoich  
danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.):

1) Administratorem Danych Osobowych osób zgłaszających się do konkursu jest Starosta Polkowicki z siedzibą 
urzędu przy ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice,

2) dane osobowe osób zgłaszających się do Konkursu przetworzone będą ze względu na realizację 
usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych,

3) osoby zgłaszające się do Konkursu będą miały prawo dostępności treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Ocena prac

§ 10. 1. Projekty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Starostę Polkowickiego.

2. Komisja Konkursowa składać się będzie od 3 do 5 osób.

3. Przy ocenie projektów Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

1) spełnieniem wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu,

2) ogólnymi cechami projektów, takimi jak: nowoczesność, brak negatywnych skojarzeń, wygląd itp.,

3) estetyką,

4) oryginalnością i pomysłowością.

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Nagrody

§ 11. 1. Fundatorem nagrody jest Powiat Polkowicki.

2. Przewidziana jest nagroda rzeczowa.

3. Wręczenie nagród odbędzie się po realizacji całości projektu (projekt i wykonanie graffiti).

Postanowienia końcowe

§ 12. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Id: C2453406-EBA0-461B-94DA-492F5D6C2D94. Podpisany Strona 3 z 6

mailto:amelia.dworak@powiatpolkowicki.pl


§ 13. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację 
zwycięskich projektów i zdjęć z realizacji  oraz ich autorów. Informacje o nagrodzonych zostaną podane do 
publicznej wiadomości przez organizatora oraz opublikowane na stronie internetowej Powiatu Polkowickiego 
www.powiatpolkoiwcki.pl  oraz na portalu społecznościowym Facebook.
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Oświadczenie dla przedstawiciela ustawowego/opiekuna niepełnoletniego Uczestnika Konkursu

...........................................
(imię i nazwisko opiekuna)

...........................................
(ulica, nr domu)

...........................................
(kod pocztowy, miejscowość)

...........................................
(PESEL opiekuna)

...........................................
(telefon kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż:

1) jestem przedstawicielem ustawowym/ opiekunem .......................................................................................

   [imię i nazwisko Uczestnika Konkursu]

2) zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu Powiatowego Konkursu  pn. „W drodze do niepodległości” 
organizowanego przez Powiat Polkowicki.

3) wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w celach promocyjno-marketingowych,  
związanych  z prowadzoną  przez  Powiat  Polkowicki  i jego  jednostki organizacyjne działalnością, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.),

4) przekazuję majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej do Konkursu pracy na  rzecz  Powiatu  Polkowickiego  
w celu  jej  wielokrotnego  wykorzystania  na polach eksploatacji  jak  w art.  50 ustawy  z dnia  4 lutego  
1994 r.  o prawie  autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.),

5) zgłoszony do Konkursu projekt jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw trzecich,
a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwalniam Powiat 
Polkowicki od odpowiedzialności za takie naruszenie.

6)  wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, w celu publikacji zdjęć konkursowych, zgodnie 
z ustawą z dnia 4  lutego  1994  r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) 
- wyrażona zgoda jest jednoznaczna z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas konkursu mogą 
zostać zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Polkowickiego www.powiatpolkowicki.pl  , portalu 
społecznościowego Facebook oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach.

...........................................
(data i czytelny podpis przedstawiciela

ustawowego /opiekuna niepełnoletniego
uczestnika Konkursu)
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Oświadczenie Uczestnika Konkursu

...........................................
(imię i nazwisko)

...........................................
(ulica, nr domu)

...........................................
(kod pocztowy, miejscowość)

...........................................
(PESEL)

...........................................
(telefon kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż:

1) zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu Powiatowego Konkursu  pn. „W drodze do niepodległości” 
organizowanego przez Powiat Polkowicki.

2) wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w celach promocyjno-marketingowych,  
związanych  z prowadzoną  przez  Powiat  Polkowicki  i jego  jednostki organizacyjne działalnością, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.),

3) przekazuję majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej do Konkursu pracy na  rzecz  Powiatu  Polkowickiego  
w celu  jej  wielokrotnego  wykorzystania  na polach eksploatacji  jak  w art.  50 ustawy  z dnia  4 lutego  
1994 r.  o prawie  autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.),

4) zgłoszony do Konkursu projekt jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw trzecich,
a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwalniam Powiat 
Polkowicki od odpowiedzialności za takie naruszenie,

5)  wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, w celu publikacji zdjęć konkursowych, zgodnie 
z ustawą z dnia 4  lutego  1994  r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) 
- wyrażona zgoda jest jednoznaczna z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas konkursu mogą 
zostać zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Polkowickiego www.powiatpolkowicki.pl  , portalu 
społecznościowego Facebook oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach.

...........................................
(data i czytelny podpis

uczestnika Konkursu)
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