Regulamin konkursu na opracowanie projektu pamiątki zestawu pamiątek
z Warszawy
I. Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego pamiątki z
Warszawy jest Warszawska Organizacja Turystyczna, Plac Defilad 1, 00-901
Warszawa, (dalej: „WOT" lub "Organizator").
2. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu pamiątki z Warszawy,
zwanego dalej „Projektem”.
3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem
(zwanym dalej „Regulaminem”).
II. Szczegóły dot. projektu pamiątki
1. Projekt pamiątki/zestawu pamiątek powinien:
• wzbudzać zainteresowanie Warszawą jako atrakcyjną destynacją turystyczną
poprzez wykorzystanie w działaniach promocyjnych WOT, bądź wywoływać
przyjemne skojarzenie z Warszawą.
• nawiązywać do charakterystycznych cech marki Warszawa, (Zasady
komunikowania marki Warszawa znajdują się pod linkiem https://tiny.pl/72pfz )
oraz symboli Warszawy.
• mieć formę artystyczną,
• być charakterystyczny, niepowtarzalny, oryginalny, funkcjonalny, przyjazny
użytkownikowi i środowisku (nie powinien zakładać wykorzystania sztucznych
opakowań),
• być zaprojektowany z myślą o produkcji wysokonakładowej,
• być ekonomiczny w produkcji.
2. Pamiątka/zestaw pamiątek powinna być zaprojektowana z myślą o odbiorcy, którym
jest zarówno turysta indywidualny i zorganizowany (młodzież, rodzina z dziećmi, para,
singiel) jak i biznesowy (w podróży służbowej, uczestnik konferencji, kongresu) i
powinna być dostosowana do potrzeb poszczególnych grup. Grupy odbiorców zostały
szczegółowo opisane w dokumencie „Polityka Turystyczna m.st. Warszawy który
znajduje się pod linkiem https://wot.waw.pl/project/polityka-turystyczna-m-stwarszawy/ str. 17 i 18.
3. Projekt będzie służył turystycznej promocji Warszawy.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
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2. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być pełnoletnie
osoby fizyczne, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. ,
3. Uczestnikami nie mogą być członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie
ich najbliższej rodziny: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo i małżonkowie
rodzeństwa.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. przekazanie Organizatorowi pracy konkursowej oraz wypełnienie „Karty
zgłoszenia”. Formularz karty jest dostępny na stronie internetowej
Organizatora wot.waw.pl w zakładce Aktualności.
b. Akceptacja Regulaminu.
c. Przekazanie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych
5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 5 Projektów w
terminie od dnia 12.04.2021 r. do dnia 12.05.2021 r.
6. Plansze prezentujące Projekt muszą spełniać wymogi techniczne opisane
w punktach poniższych. Projekty niespełniające wymogów technicznych nie
będą oceniane w Konkursie.
7. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz związane
z przygotowaniem pracy konkursowej ponosi uczestnik Konkursu.
8. Projekty (wraz z formularzem zgłoszeniowym - Kartą zgłoszenia
i Oświadczeniem) należy przesyłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na
adres: office@wot.waw.pl lub za pośrednictwem portalu transferu danych
www.wetransfer.com ; w terminie do 12.05.2021 r. do godz. 15.00, telefon do
kontaktu w sprawie konkursu 506 – 044- 779.
9. Prace nadsyłane na Konkurs muszą spełniać następujące wymogi techniczne:
a) Projekty w formie plansz należy dostarczyć do Organizatora tylko
i wyłącznie w formie cyfrowej - minimum dwie plansze zapisane
w plikach w formacie .tif lub .pdf, w rozmiarze 40 cm x 40 cm,
w rozdzielczości minimum 300 DPI, bez warstw, bez dodatkowych
kanałów, przestrzeń barw: RGB,
b) oddzielnie do plansz konkursowych należy załączyć w formacie pliku *.rtf
/*.doc. / *pdf.:
• specyfikację techniczną wykonania Projektu (wymiary, użyte materiały),
• krótki opis idei pamiątki,
• opis autora Projektu,
• opis technologii wykonania pamiątki/zestawu pamiątek,
• szacunkowy koszt produkcji jednostkowej przy nakładzie 100 szt. oraz
1000 szt.
10. Projekt zgłoszony do Konkursu musi być wykonany samodzielnie przez
Uczestnika i być pracą oryginalną, autorską. Projekt nie może naruszać
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jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr
osobistych oraz praw własności przemysłowej. Projekt nie może stanowić
opracowania cudzego utworu, .
11. Uczestnik Konkursu winien złożyć oświadczenie zawierające zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby organizacji
i przeprowadzenia Konkursu. Oświadczenie stanowi załącznik do Karty
zgłoszenia.
12. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją
Regulaminu.

IV. Komisja Konkursowa
1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora
Konkursu, która wskaże zwycięzców Konkursu.
2. Decyzje Komisji Konkursowej o przyznaniu nagród, zatwierdzane są w formie
pisemnego protokołu. Decyzje mają charakter ostateczny, nie przysługuje od nich
odwołanie.
3. Skład komisji :
• Beata Roguska – Główny Specjalista – Wydział Marketingu – Biuro
Marketingu Miasta – Urząd M. St. Warszawy
• Dorota Huk – Królikowska – Główny Specjalista – Dział Promocji Turystyki,
Stołeczne Biuro Turystyki
• Jarosław Zuzga – grafik
• Rafał Simonides – Polska Organizacja Turystyczna
• Maciej First – Mazowiecka Organizacja Turystyczna
• Barbara Paszkowska – Warszawska Organizacja Turystyczna
4. Komisja dokona wyboru prac oraz przyznania nagród w terminie do dnia 21
maja 2021 r. do godz. 15.00.

V. Prawa autorskie
1. Uczestnik zapewnia, że przysługują mu wszelkie osobiste i majątkowe prawa
autorskie do Projektu zgłaszanego do Konkursu. Uczestnik ponosi pełną
odpowiedzialność w tym zakresie.
2. W razie zgłoszenia się do Organizatora jakiejkolwiek osoby z roszczeniami
z tytułu naruszenia jej praw w związku z Projektem, Uczestnik zobowiązuje się
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do całkowitego zaspokojenia roszczeń tej osoby oraz do zwolnienia
Organizatora od odpowiedzialności i obowiązku świadczenia z tego tytułu.
3. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Prac z udziału w Konkursie
ze względu na naruszenie praw autorskich lub innych praw osób trzecich.
4. Z chwilą złożenia Projektu do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi
zgodę do korzystania i rozporządzania pracą konkursową na potrzeby
Konkursu.
5. Z chwilą zgłoszenia Projektu do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się, że
w przypadku wyboru jego Projektu przeniesie na Organizatora wszelkie prawa
do tego Projektu (w szczególności prawa autorskie i prawa do wykorzystania
Projektu w celu rejestracji jako znaku towarowego, wzoru przemysłowego,
wspólnotowego wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego).

VI. Nagrody i wyróżnienia
1. W Konkursie Laureatom zostaną przyznane nagrody:
• nagroda I stopnia – 5000 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych netto)
• nagroda II stopnia – voucher na zabiegi SPA w Hotelu Narvil
• nagroda III stopnia - voucher na wycieczkę organizowaną przez firmę Eat
Polska
2.
Organizator konkursu ponosi koszty opodatkowania nagrody głównej
w wysokości 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.
3. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni emailem o wynikach
Konkursu.
4. Z chwilą zgłoszenia Projektów Organizatorowi własność egzemplarzy, na których
Projekty zostały utrwalone przechodzi na Organizatora. Nagrodzone prace
konkursowe nie będą zwrócone ich autorom, staną się własnością Organizatora.
Prace, które nie zostały nagrodzone w konkursie zostaną zwrócone ich Autorom.
5. Autor nagrodzonego Projektu przenosi bezpłatnie na Organizatora autorskie
prawa majątkowe i prawa zależne do Projektu, na wszystkich znanych polach
eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. W tym celu, najpóźniej
w dniu wydania nagrody zostanie podpisana stosowana umowa przenosząca te
prawa.
6. Wybrane prace nadesłane na konkurs zostaną zaprezentowane na stronie
internetowej Organizatora i profilu fb.
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VII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych
w Regulaminie lub nie złożą podpisanej Karty zgłoszenia i Oświadczenia,
zostaną odrzuceni a ich Projekty nie zostaną ocenione.
2. Uczestnik nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających
z niniejszego Regulaminu oraz uczestnictwa w Konkursie, w tym praw
do nagrody na rzecz osób trzecich lub innych podmiotów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych przez Uczestnika oraz za działania osób trzecich
uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród,
z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli Uczestnik nie
zawrze z Organizatorem umowy przenoszącej prawa do Projektu lub jeśli nie
podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne
albo nieaktualne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub niniejszym
Regulaminem.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia
w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, jak
również za czasowe lub stałe zablokowanie strony uniemożliwiające przesłanie
zgłoszenia do Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeksu
cywilnego, 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 i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
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Zał. nr 1 do Regulaminu konkursu na opracowanie projektu pamiątki/ z Warszawy
Karta zgłoszenia udziału
w konkursie na opracowanie projektu pamiątki/ z Warszawy

Dane osobowe Autora

Imię i Nazwisko

Adres do korespondencji
Miejscowość
Ulica
Nr domu/mieszkania
Kod pocztowy
Nr telefonu kontaktowego
Adres e-mail
Tytuł pracy
Miejscowość……………….
Data……………………………..
Czytelny podpis………………
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zał. nr 2 do Regulaminu konkursu na opracowanie projektu pamiątki/ z Warszawy

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Oświadczam, że:
1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję warunki Konkursu zawarte w Regulaminie;
2. jestem jedynym autorem zgłoszonego do Konkursu Projektu i posiadam do niego
wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie osobiste i majątkowe w
nieograniczonym zakresie;
3. przyjmuję na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wszelkie wady Projektu,
w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi
roszczeń związanych z naruszeniem ich jakichkolwiek praw poprzez korzystanie z
Projektu; Zobowiązuję się do całkowitego zaspokojenia roszczeń tej osoby oraz do
zwolnienia Organizatora od odpowiedzialności i obowiązku świadczenia z tego tytułu.
4. w przypadku nagrodzenia pracy w Konkursie zobowiązuję się do przeniesienia na
Organizatora wszelkie prawa do Projektu, w zakresie nieograniczonym czasowo i
terytorialnie, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy,
zawierając z Organizatorem stosowną pisemną umowę przeniesienia praw, w
szczególności autorskich praw majątkowych i praw zależnych. ;
5. wyrażam zgodę na korzystanie ze zgłoszonego Projektu na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu;
6. dane podane w Karcie zgłoszenia są zgodne z prawdą.

……………………………………………………………….
( miejscowość, data i czytelny podpis )
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych
w niniejszym formularzu przez Warszawską Organizację Turystyczną z siedzibą w Warszawie
(Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa) , w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na
opracowanie projektu pamiątki/ z Warszawy oraz oświadczam, że:
1. podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą,
2. zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych
osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu.

……………………………………………………………….
( miejscowość, data i czytelny podpis
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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 – RODO).
1. Administratorem danych osobowych Uczestników (w tym laureatów) Konkursu
jest Warszawska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie (Plac Defilad 1, 00-901
Warszawa).
2. Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Uczestników jest Barbara Paszkowska nadzorująca prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z
którą
można
skontaktować
się
za
pośrednictwem
adresu:
barbara.paszkowska@wot.waw.pl
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu na opracowanie projektu pamiątki/ z Warszawy.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie jego
danych osobowych.
5. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika mogą być:
- podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,
- podmioty drukujące Projekty,
- podmioty, które są upoważnione do odbioru danych osobowych Uczestnika na podstawie
odpowiednich przepisów prawa,
- podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
- podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych,
prawnych,
- podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT dla Administratora,
- podmioty świadczące dla Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc
prawną, podatkową, rachunkową,
- uprawnione organy publiczne,
6. Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji i
przeprowadzenia konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz
innych nagrodzonych osobach lub do momentu wycofania zgody.
7. Uczestnikom konkursu, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa,
przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) ograniczenia przetwarzania danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej).
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8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
konkursie.
10. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) numer telefonu,
d) adres e-mail,
e) .................
12. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
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