REGULAMIN KONKURSU NA LOGO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

I. Informacje ogólne.
1. Organizatorem Konkursu jest Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego
we współpracy z Kancelarią Sejmiku.
2. Celem Konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie znaku graficznego – logo, które
będzie symbolem identyfikującym Młodzieżowy Sejmik Województwa
Świętokrzyskiego. Będzie ono wykorzystywane do celów reklamowych,
korespondencyjnych, promocyjnych, itp. Umieszczane będzie na artykułach
promocyjnych, banerach, roll-upach, papierze firmowym, stronach internetowych i w
mediach społecznościowych. Najciekawsze prace będą wykorzystane jako część
graficzna opracowań dedykowanych młodzieży sporządzanych przy współudziale
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
II. Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
– posiadanie statusu ucznia szkoły ponadpodstawowej lub studenta zamieszkałego lub
uczącego się na terenie województwa świętokrzyskiego,
– akceptacja postanowień Regulaminu Konkursu oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych na rzecz realizacji Konkursu, w przypadku osób
niepełnoletnich w ich imieniu oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny
(wypełnienie i nadesłanie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do
Regulaminu Konkursu),
– nadesłanie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w
niniejszym Regulaminie Konkursu,
- zobowiązanie się do nieodpłatnego przeniesienia na Organizatora
Konkursu/Województwo Świętokrzyskie całości praw autorskich do zgłoszonych prac
konkursowych poprzez podpisanie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu (po ogłoszeniu wyników konkursu),
- wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością Województwa
Świętokrzyskiego i może być wykorzystywane w sposób określony w umowie
licencyjnej przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

III. Forma pracy konkursowej.
1. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 2 prace konkursowe.
2. Projekt powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet,
pisma, ulotki.
3. Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych.
4. Projekt znaku graficznego (logo) musi charakteryzować się następującymi cechami:
- oryginalny, ale łatwy do zapamiętania,
- czytelny, w wersji kolorystycznej i czarno-białej, łatwo skalowalny,
- estetyka wykonania projektu,
- nawiązanie do młodzieżowej działalności lub powiazanie z województwem
świętokrzyskim,
- projekt powinien składać się: tylko z logotypu (stylizacji literowej), bądź tylko z
elementu graficznego będącego symbolem lub też zawierać połączenie obu tych
elementów.
5. Projekty należy nadsyłać w wersji elektronicznej na adres e-mailowy:
konkurs2020@sejmik.kielce.pl zapisane osobno w formatach PDF i JPG o wysokiej
rozdzielczości oraz w formacie wektorowym (łączna wielkość plików nie może
przekraczać 10 MB) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu).
Można je również dostarczyć na nośniku elektronicznym na adres: Urząd
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516
Kielce, Kancelaria Sejmiku; z dopiskiem na kopercie: Konkurs na logo Młodzieżowego
Sejmiku.
6. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników
Konkursu, nie mogą być pracą zbiorową.
IV. Termin nadsyłania prac konkursowych.
1. Prace można nadsyłać od 19 października do 31 grudnia 2020r.
2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań formalnych lub technicznych, o których
mowa w Regulaminie Konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
IV. Rozstrzygnięcie Konkursu.
1. W wyniku postępowania konkursowego zostanie wyłoniony zwycięzca, który
zostanie uhonorowany nagrodą rzeczową.

2. Organizator może przyznać wyróżnienia w konkursie.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 30 dni po zakończeniu konkursu.
4. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej
Urzędu Marszałkowskiego www.swietokrzyskie.pro, a także FB Młodzieżowego
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
5. Autor zwycięskiego projektu zostanie zaproszony na sesję Młodzieżowego Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego, podczas której zostanie wręczona nagroda oraz
zaprezentowane nowe logo MSWŚ.
V. Postanowienia końcowe
1.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania prac oraz do
ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy Konkursu.
3. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem
projektu logo ponosi uczestnik.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na logo Młodzieżowego Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1. Imię ...............................................................................................
2. Nazwisko ......................................................................................
3. Nazwa szkoły/uczelni .....................................................................
4. Dane kontaktowe
- telefon ............................................................................................
- e-mail ............................................................................................
Oświadczam, że:
- załączona praca została wykonana przeze mnie samodzielnie, jestem jej jedynym
autorem, prawa autorskie do niej przysługują wyłącznie mojej osobie i nie są niczym
ograniczone,
- projekt nie został zgłoszony w żadnym innym konkursie i nie był wcześniej
publikowany,
- zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin Konkursu na logo Młodzieżowego
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i wyrażam chęć wzięcia w nim udziału
zgodnie z określonymi warunkami,
- wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do
nadesłanej pracy, w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu.
...............................
miejsce, data
....................................
miejscowość, data

……………………………..
podpis uczestnika konkursu
………. … .. ………………………………..
podpis rodzica/opiekuna (jeśli dotyczy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w
Konkursie na logo Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a 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 – zwanego dalej RODO.
Klauzula informacyjna
Przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem moich danych osobowych jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel. +48 41/342-15-30, e-mail:
urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl, adres strony: http://bip.sejmik.kielce.pl/;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel: 41/342-1487, adres e-mail: iod@sejmik.kielce.pl;
3) moje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z:
- udziałem w Konkursie na logo Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;
4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest moja zgoda na
przetwarzanie moich danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. a RODO);
4) kategoriami odbiorców są osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty
realizujące archiwizację, obsługę informatyczną i usługi pocztowe, inne instytucje publiczne. Ponadto
w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu
taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu;
5) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
6) przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem warunkującym udział w Konkursie na logo
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Konsekwencją niepodania swoich danych
osobowych jest brak możliwości udziału w ww. konkursie.;
8) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

........................................
miejscowość, data

............................................
podpis uczestnika konkursu

…. .. …...........................................
Podpis rodzica/opiekuna (jeśli dotyczy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU NA LOGO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

UMOWA nr KS.I ……2020

zawarta w Kielcach, w dniu ………………….. 2020 r. pomiędzy:
Województwem Świętokrzyskim, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce NIP 959-150-6120, zwanym dalej „Licencjobiorcą”, reprezentowanym przez:
Pana Mariusza Bodo – Sekretarza Województwa na podstawie uchwały Nr 1694/20 Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr 453/19
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia
do składania oświadczeń woli,
a ………………………………………… lub małoletnim…………………………………
reprezentowanym przez rodziców/opiekunów prawnych……………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
zam.……………………………………………………………………………………………..
legitymujących się dowodami osobistymi:……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
§1
Licencjodawca oświadcza, że dysponuje pełnią praw autorskich osobistych i majątkowych,
i tym samym jest uprawniony do udzielania licencji na korzystanie z graficznego logo
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, zwanego dalej Logo, którego wzór
w formie elektronicznej jak i tradycyjnej stanowi załącznik nr 1 do umowy.
§2

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy wyłącznej licencji na korzystanie z Logo,
zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami, na wszelkich
polach eksploatacji, w tym:
1) utrwalenie i zwielokrotnienie na wszelkich nośnikach i we wszelkich technikach
drukarskich: artykułach promocyjnych, jako część graficzna opracowań
dedykowanych młodzieży sporządzanych przy współudziale Młodzieżowego
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, papierze firmowym, banerach, rollupach bez konieczności ujawniania danych Licencjodawcy;
2) publiczne udostępnianie na stronach internetowych oraz w mediach
społecznościowych bez konieczności ujawniania danych Licencjodawcy;
3) utrwalenie we wszelkich technikach, systemach i rodzajach zapisu, na wszelkich
nośnikach zapisu magnetycznego, cyfrowego, reprograficznego, nośnikach
światłoczułych, drukarskich itp.;
4) wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych;
5) rozpowszechnianie poprzez: publiczne wystawienie, wyświetlenie Logo lub
jakiejkolwiek jego części bez konieczności ujawniania danych Licencjodawcy;
6) wykorzystywanie Logo oraz jego części do wykonywania nowych innych treści,
a także publiczne udostępnianie bez konieczności ujawniania danych
Licencjodawcy i w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.
2. Licencjobiorca może ponadto udostępniać Logo innym podmiotom, zarówno odpłatnie
jak i nieodpłatnie, pod dowolnym tytułem, z możliwością udzielania im dalszych
licencji.
3. Licencjodawca nie może udostępniać, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, pod
jakimkolwiek tytułem zarówno samego Logo jak i praw do Logo.

§3

1. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie, na czas nieokreślony.
2. W przypadku wypowiedzenia licencji przez Licencjodawcę, Licencjodawca zapłaci
Licencjobiorcy karę umowną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych
00/100). Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od otrzymania przez
Licencjodawcę od Licencjobiorcy pisemnego wezwania do zapłaty.

3. W przypadku naruszenia warunków udzielonej licencji, w tym w szczególności w
przypadku posługiwania się Logo przez Licencjodawcę albo w przypadku udzielenia
licencji przez Licencjodawcę innemu podmiotowi Licencjodawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Licencjobiorcy kary umownej w wysokości 5000 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych 00/100). Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od otrzymania
przez Licencjodawcę od Licencjobiorcy pisemnego wezwania do zapłaty.
4. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają uprawnień Licencjobiorcy do dochodzenia od
Licencjodawcy odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§4

Licencjodawca oświadcza, że otrzymał od Licencjobiorcy tzw. klauzulę informacyjną RODO,
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§5

Ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
Licencjobiorcy.
.
§6

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
3. Każda ze stron potwierdza otrzymanie jednego egzemplarza umowy.

Licencjodawca

Licencjobiorca

