
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr KT.0110.30.2019 

dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji z dnia 26.02.2019. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

NA GRAFIKĘ DO WYKORZYSTANIA 

WE WZORZE RADOMSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ 

 

§1 

Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu (MZDiK). 

 

§2 

Przedmiot konkursu 

Tematem konkursu jest wyłonienie najciekawszej pracy związanej z tematyką transportu zbiorowego, 

jego historią oraz rozwojem - służącej do promocji komunikacji miejskiej w Radomiu. Prace mogą mieć 

charakter: projektów graficznych, zdjęć wykonanych przez uczestnika, jak też prac plastycznych 

wykonanych przez dzieci. 

 

§3 

Warunki uczestnictwa 

1. Zaproszenie do udziału w konkursie jest skierowane do wszystkich mieszkańców Radomia. Konkurs ma 

charakter otwarty. 

2. Organizator oraz członkowie komisji konkursowej, a także ich najbliższa rodzina nie mogą brać udziału 

w konkursie ani pomagać uczestnikom. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać wyłącznie jedną pracę. 

5. Prace powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były 

nagradzane w jakichkolwiek innych konkursach. 

6. Prace graficzne powinny zostać wykonane w technice grafiki komputerowej. Kompozycja takiej pracy 

lub zdjęcia musi zamknąć się w prostokącie o wymiarach 2720 na 1720 pikseli. Ręczne prace plastyczne 

powinny być dostarczone w formacie nie mniejszym niż A3. 

7. Przyjmowanie prac konkursowych będzie odbywać się drogą elektroniczną na adres e-mail: 

biletowy@mzdik.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: Konkurs–karta–miejska–imię–nazwisko 

(autora pracy). Załączone pliki mogą mieć maksymalnie 10 MB. W przypadku prac plastycznych należy je 

dostarczyć do pokoju nr 25 Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, ul. Traugutta 30/30A (sekretariat), 

w kopercie z dopiskiem: Konkurs na wzór karty miejskiej. 

8. Prace powinny być przesłane w formie elektronicznej w formacie PNG lub JPG i PDF (tryb kolorów - 

CMYK). Do przesłanych projektów należy załączyć skan karty zgłoszeniowej i oświadczenia (załączniki nr 

1 i 2 do niniejszego regulaminu). Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć także pisemną zgodę 

rodziców lub opiekunów na udział w konkursie (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu). Formularz 

zgłoszeniowy i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej www.mzdik.pl. 

9. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik w przypadku wygrania konkursu wyraża zgodę na 

opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronach internetowych www.mzdik.pl oraz www.radom.pl. 

10. Baza danych osobowych zebranych w konkursie będzie wykorzystywana przez organizatora 

wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 1000). Każdy uczestnik konkursu ma 

prawo wglądu do swoich danych oraz ich weryfikacji. Administratorem danych osobowych jest Miejski 

Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. 



 

§ 4 

Harmonogram konkursu i ocena prac 

1. Ogłoszenie konkursu: w dniu 11.03.2019. 

2. Przyjmowanie prac konkursowych: do dnia 29.03.2019. 

3. Zgłoszone do konkursu projekty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych przez komisję 

konkursową powołaną przez organizatora. Ocena prac przebiegać będzie dwuetapowo: 

a) etap I: komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu dokona oceny wszystkich 

nadesłanych prac pod względem walorów artystycznych oraz interpretacji tematu, według 

następujących kryteriów: pomysłowość i oryginalność pracy (40 % wagi oceny), związek pracy 

z tematyką (40% wagi oceny) - komisja do drugiego etapu wyłoni dziesięć najlepszych prac; 

b) etap II: wybrane przez komisję konkursową prace zostaną poddane pod głosowanie internautów na 

fanpejdżu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacjiw Radomiu - na portalu społecznościowym Facebook 

(liczba polubień stanowić będzie pozostałe 20% wagi oceny); 

c) etap III: komisja konkursowa, biorąc pod uwagę wyniki głosowania przez internautów, wyłoni 

najlepszą pracę. 

4. Publikacja prac na fanpejdżu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu oraz głosowanie 

internautów nastąpią w terminie od dnia 8.04.2019 do dnia 15.04.2019. 

5. Ostateczna ocena prac przez komisję konkursową nastąpi do dnia 19.04.2019. Decyzja komisji jest 

ostateczna i nie podlega podważeniu. 

6. Zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik, którego praca uzyska największą liczbę głosów (zgodnie 

z zasadami opisanymi w punktach 3a i 3b niniejszego regulaminu). 

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych www.mzdik.pl oraz www.radom.pl. 

Jednocześnie laureaci zostaną powiadomieni o wynikach drogą e-mailową lub telefoniczną. 

8. Organizator zamierza wykorzystać prace nagrodzone w konkursie do umieszczenia ich na awersie 

Radomskiej Karty Miejskiej. 

 

§5 

Nagrody i wyróżnienia 

1. W konkursie zostaną przyznane nagrody dla autorów najciekawszych prac. 

2. Nagrody w konkursie będą następujące: 

- I nagroda: 2500 złotych brutto oraz roczne bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w Radomiu 

dla uczestnika (i jego najbliższej rodziny, to jest: wygrany, rodzice, rodzeństwo, dzieci oraz 

współmałżonek), którego praca uzyska największą liczbę punktów; 

- II nagroda: 1500 złotych brutto oraz roczne bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w Radomiu 

dla uczestnika (i jego najbliższej rodziny, to jest: wygrany, rodzice, rodzeństwo, dzieci oraz 

współmałżonek), którego praca uzyska drugą z kolei liczbę punktów. 

3. Organizator dopuszcza ewentualność przyznania trzeciej nagrody w wysokości 1000 zł brutto oraz 

rocznych bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Radomiu dla uczestnika. O jej przydzieleniu 

będzie decydować komisja konkursowa. 

4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

5. Wypłacana nagroda zostanie opodatkowana podatkiem dochodowym, zgodnie z obowiązującym 

prawem.  

6. Warunkiem odbioru nagrody przez uczestnika nagrodzonego w konkursie jest podpisanie umów do 

nagrodzonego projektu. 

7. Informacje o terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną zamieszczone na stronach internetowych 

www.mzdik.pl oraz www.radom.pl po dniu 25.04.2019. 

 

 



§6 

Prawa autorskie 

1. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora konkursu. 

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie na organizatora konkursu praw autorskich - 

zależnych (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) na następujących polach eksploatacji, bez prawa do 

wynagrodzenia: 

a) wykorzystanie prac na stronach internetowych ww.mzdik.pl, www.radom.pl oraz do umieszczenia 

ich na awersie Radomskiej Karty Miejskiej; 

b) pokonkursowa prezentacja nadesłanych prac; 

c) utrwalenie na dowolnych nośnikach; 

d) zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym drukarską i cyfrową; 

e) wprowadzanie do obrotu; 

f) publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie dowolną techniką; 

3. Autor pracy wyraża zgodę, aby prawo do eksploatacji na polach określonych w punkcie 2 odnosić 

również do eksploatacji dowolnej części dzieła, a także do eksploatacji całości lub części dzieła 

w połączeniu z utworami innych autorów, w dowolnych publikacjach. Upoważnia również organizatora 

konkursu do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących opracowanie dzieła, w zakresie 

wskazanym powyżej. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności 

uzyskiwania odrębnej zgody. 

4. Projekty nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, praw osób 

trzecich oraz powinny być wolne od wad prawnych. Projekty naruszające wyżej wymienione prawa nie 

będą brane pod uwagę w konkursie. W przypadku wykorzystania w projekcie uczestniczącym w konkursie 

projektów osób trzecich należy dołączyć umowę zawartą z taką osobą, obejmującą jej zgodę na 

wykorzystanie dzieła w projekcie uczestnika oraz zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do 

tego dzieła, obejmującą prawo dokorzystania i rozporządzania dziełem uczestnika w zakresie nie 

mniejszym niż korzystanie ze zwycięskiego projektu. 

5. W konkursie nie mogą brać udziału projekty, które w całości lub w części były zgłaszane na inny 

konkurs, otrzymały nagrodę lub były publikowane w jakiejkolwiek postaci. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku, gdy: 

a) nie wpłynie żadna praca konkursowa; 

b) nadesłane prace nie spełnią warunków regulaminu; 

c) artystyczny poziom prac będzie niezadowalający; 

d) wystąpi niezależna od organizatora sytuacja uniemożliwiająca rozstrzygnięcie konkursu. 

2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane. 

3. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego 

oraz z akceptacją treści niniejszego regulaminu. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

5. Koszt przygotowania i złożenia pracy konkursowej leży po stronie uczestnika. 

6. Organizator niniejszego konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, które 

nie naruszają praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana regulaminu będzie obowiązywać od chwili 

opublikowania zmienionego regulaminu na stronie internetowej www.mzdik.pl. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

8. Wszelkie spory pomiędzy uczestnikiem a organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby organizatora. 



9. Niniejszy konkurs na wykonanie wzoru Radomskiej Karty Miejskiej, służący promocji transportu 

zbiorowego, nie jest „grą hazardową” w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych 

(Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 165 ze zmianami). 


