
 
Regulamin konkursu  

„GłosUEmy” 
 

§1   
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Miasto Bydgoszcz, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 
Bydgoszcz. 

2. Koordynatorem Konkursu jest Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą (dalej „Koordynator”), 
Sekretariat – pok. 106 a, ul. Niedźwiedzia 4, 85-102 Bydgoszcz. 

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: 
„Regulaminem”)  i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.bydgoszcz.pl. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.  
6. Czas trwania konkursu: od 10 maja 2019 r. do 22 maja 2019 r. 

 
§2   

Cele konkursu 
Cele konkursu to: 

1. Zwiększenie frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
2. Zwiększenie świadomości na temat znaczenia członkostwa w Unii Europejskie w lokalnych 

społecznościach. 
3. Wzmocnienie poczucia i zrozumienia wartości europejskich. 

 
§3   

Przedmiot konkursu 
1. Aby przystąpić do konkursu należy wysłać na adres aktywna.konkurs@um.bydgoszcz.pl zgłoszenie 

oraz materiał promujący (dalej zwany materiał) udział w głosowaniu w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. W tytule maila należy wpisać: Konkurs GłosUEmy. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest też przysłanie zgłoszenia, o którym mowa w §5. 
3. Dopuszczalne materiały: film z dźwiękiem lub bez dźwięku o maksymalnej długości do 1 minuty, 

zdjęcie, plakat, grafikę itp. 
4. W przypadku gdy materiał przekracza 5 MB należy go umieścić w serwisie umożliwiającym transfer 

dużych plików (np. weTranfer) oraz przesłać link umożliwiający jego pobranie przez Organizatora lub 
dostarczyć plik na nośniku typu CD/DVD/pendrive do Koordynatora. 

5. Tematem konkursu jest aktywne wzięcie udziału w wyborach. 
6. Materiał nie może zawierać żadnych tekstów agitacyjnych na rzecz kandydatów jakiejkolwiek partii. 
7. Materiał nie może naruszać godności osób trzecich. Nie może zawierać treści o charakterze 

dyskryminacyjnym, rasistowskim, hejtującym. 
 

 
§4   

Uczestnicy konkursu  
1. W konkursie mogą wziąć udział: 

a) Osoby indywidualne. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub 
opiekuna prawnego;  

b) Placówki oświatowe (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) z terenu Miasta Bydgoszcz. 
 
 

§5  
Zasady i warunki udziału w konkursie 

 
I dla uczestników indywidualnych 
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1. Każdy indywidualny uczestnik konkursu może zgłosić jeden materiał. 
2. Uczestnik indywidualny oświadcza, iż materiał jest jego autorstwa i posiada do niego pełnię praw 

autorskich. 
3. Zgłoszony projekt nie może brać udziału w innym konkursie w przeszłości ani w czasie trwania 

niniejszego konkursu. 
4. Zgłoszony do konkursu materiał musi być wykonany samodzielnie przez uczestnika. Niedopuszczalne 

jest odpłatne zlecenie wykonania części lub całości materiału innym osobom czy podmiotom.  
5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Koordynatora Konkursu oraz członkowie ich 

najbliższych rodzin. 
6. Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na nieodpłatną publikację nadesłanego materiału na 

stronie Organizatora oraz w mediach społecznościowych przez niego zarządzanych. 
7. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia w ich imieniu dokonują opiekunowie prawni. 
8. Do materiału należy załączyć skan lub zdjęcie podpisanego Zgłoszenia (Załącznik nr 1 do konkursu). 
9. Materiał nie może naruszać praw osób trzecich. Za roszczenia wobec osób trzecich odpowiada 

Uczestnik. 
10. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu. 

 
II dla placówek oświatowych 

 
1. Placówka oświatowa może zgłosić materiał tylko jako pracę zespołu. 
2. Zespół składa się z co najmniej jednego nauczyciela, pełniącego funkcję Opiekuna oraz co najmniej 

jednego ucznia. 
3. Każda placówka oświatowa może zgłosić dowolną liczbę materiałów pod warunkiem, że każdy materiał 

zostanie zrealizowany przez zespół pod opieką innego nauczyciela. 
4. Uzyskanie zgód na udział w Konkursie osób niepełnoletnich należy do Opiekuna Zespołu. 
5. Zespół oświadcza , iż materiał jest jego autorstwa i posiada do niego pełnię praw autorskich. 
6. Zgłoszony projekt nie może brać udziału w innym konkursie w przeszłości ani w czasie trwania 

niniejszego konkursu. 
7. Zgłoszony do konkursu materiał musi być wykonany samodzielnie przez Zespół. Niedopuszczalne jest 

odpłatne zlecenie wykonania części lub całości materiału innym osobom czy podmiotom.  
8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Koordynatora Konkursu oraz członkowie ich 

najbliższych rodzin. 
9. Do materiału należy załączyć skan lub zdjęcie podpisanego Zgłoszenia (Załącznik nr 2 do konkursu). 
10. Materiał nie może naruszać praw osób trzecich. Za roszczenia wobec osób trzecich odpowiada 

Uczestnik. 
11. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu. 
12. Zespół biorący udział w konkursie wyraża zgodę na nieodpłatną publikację nadesłanego materiału na 

stronie Organizatora oraz w mediach społecznościowych przez niego zarządzanych. 
 

§6  
Jury konkursu i ocena 

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora  
2. Ocena dokonywana będzie w 2 kategoriach: 

a) Projekt uczestnika indywidualnego; 
b) Projekt placówki oświatowej. 

3. W skład Jury Konkursy wchodzi 3 przedstawicieli Organizatora. 
4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 
§7  

Harmonogram konkursu: 
1. Ogłoszenie konkursu: 10 maja 2019 
2. Termin nadsyłania materiałów: do 22 maja 2019 r. 
3. Posiedzenie komisji konkursowej: nie później niż 6 czerwca 2019 r. 



4. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie www.bydgoszcz.pl do dnia 14 czerwca 2019 roku. 
 

§8  
Nagrody 

1. Dla każdej kategorii przewidziano następujące nagrody: 
a) W kategorii „uczestnik indywidualny” przyznana zostanie 1 nagroda w postaci telefonu komórkowego 

o wartości do 2 000 (dwa tysiące) zł brutto lub ekwiwalent pieniężny. Nagrody w konkursie zostaną 
wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

b) W kategorii „placówka oświatowa” zostaną przyznane dwie nagrody rzeczowe, po jednej dla szkoły 
podstawowej oraz ponadpodstawowej o wartości 2 000 (dwa tysiące) zł brutto każda. 

c) Organizator nie przewiduje nagród indywidualnych dla Zespołów z placówek oświatowych.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 
3. Organizator zastrzega sobie odstąpienie od wyłonienia Zwycięzcy i możliwość nieprzyznania nagrody. 

 
§9  

Ochrona danych osobowych  
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest  Organizator, tj.  

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz 
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować  się z Inspektorem 

Ochrony Danych za pomocą e-mail: 
iod@um.bydgoszcz.pl 

lub pisemnie na adres:  
Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 

3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu.  
4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  
5. Dane Osobowe w zależności od konkretnej sytuacji mogą być przetwarzane przez Organizatora 

w różnych uzasadnionych celach i przez różne okresy czasu. Poniżej przedstawiono informacje o 

celach, podstawach prawnych i okresach przetwarzania Danych Osobowych:  
 

Przeprowadzenie konkursu i 
wyłonienie zwycięzców 

Dobrowolna zgoda Art. 6 
ust. 1 lit. a RODO  

Do czasu upływu terminu przedawnienia 
wzajemnych roszczeń – dotyczy 

wszystkich Uczestników konkursu 

Promowanie konkursu poprzez 
upublicznienie w środkach 
masowego przekazu oraz 
portalach społecznościowych: 
imienia, nazwiska, treści 
uzasadnienia a także informacji 
o przyznanej nagrodzie.  

Dobrowolna zgoda Art. 6 
ust. 1 lit. a RODO  

Bezterminowo, do momentu cofnięcia 

przez Uczestnika zgody, ale nie później 

niż do czasu upływu terminu 
przedawnienia wzajemnych roszczeń - 

dotyczy uczestników, którym przyznano 

nagrody  
 

Ewentualne ustalenie, 
dochodzenie i obrona 
wzajemnych roszczeń  

Prawnie uzasadnione 
interesy Organizatora 

   
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO  

 

Do czasu upływu terminu przedawnienia 
wzajemnych roszczeń – dotyczy 

wszystkich Uczestników konkursu  

 
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdy Uczestnik  uprawniony jest do: 

a. Dostępu do swoich danych osobowych. 
b. Poprawiania swoich danych osobowych. 
c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich 

przechowywania  w przypadku: 
i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, 
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ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia 
prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia 
Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

7. Na potrzeby realizacji uzasadnionych celów wskazanych w powyższej tabeli Dane Osobowe mogą być 

udostępnianie firmie zajmującej się obsługą informatyczną Organizatora.  

8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e- mail, nr telefonu 

oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia 

i wyrażenia zgody uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. 

9. Wyrażenie zgody na upublicznienie danych Uczestnika: imienia, nazwiska, treści uzasadnienia wyboru 

laureata oraz informacji o przyznanej nagrodzie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału 

w konkursie. 

10. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 9 upoważnia Organizatora do przetwarzania danych objętych 

zgodą w szczególności do ich udostępnienia w mediach społecznos  ciowych, w środkach masowego 

przekazu w celu promowania Konkurs. 

11. Dane Osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), ani 

też do żadnych organizacji międzynarodowych. 

12. Organizator  dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmiana  , nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 

wszystkimi obowiązującymi przepisami.  

 
§ 10  

Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie zgłoszeń niespełniających 

wymogów niniejszego Regulaminu.  
2. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu 

i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez 
uczestnika/zespół. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. 
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

 
  



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „GłosUEmy” 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
dla Uczestnika Indywidualnego 

 
 
Imię i nazwisko 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres e-mail (z którego zostało wysłane zgłoszenie) 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Zgody i oświadczenia:  
 
(w przypadku osób niepełnoletnich dalszą część formularza wypełnia rodzić lub opiekun prawny)  
 
 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję go bez zastrzeżeń. 
 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją RODO i moje dane osobowe podaję 
dobrowolnie. Przysługują mi prawa wymienione w Regulaminie Konkursu. 

 
3. Zgadzam się na publikację materiałów konkursowych na stronie Organizatora oraz w mediach 

społecznościowych. 
 

4. Oświadczam, że materiał nadesłany do konkursu jest mojego pomysłu i autorstwa oraz nie 
narusza praw osób trzecich. 

 
 
 
Oświadczam, że zgadzam się na udział syna/córki ……………………………. w konkursie „GłosUEmy” 
oraz, że akceptuję Regulamin Konkursu bez zastrzeżeń. 
 
 
 
 
 

………………………………… 
Czytelny podpis 

 
(złożenie podpisu równoznaczne jest z akceptacja wszystkich powyższych zgód i oświadczeń) 

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „GłosUEmy” 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
dla Zespołu placówki oświatowej 

 
Szkoła 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Imię i nazwisko opiekuna Zespołu (nauczyciel) 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres e-mail (z którego zostało wysłane zgłoszenie) 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Skład zespołu: (nazwiska osób biorących udział lub klasa) 
 
 
 
 
Zgody i oświadczenia wypełnia opiekun Zespołu:  
 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję go bez zastrzeżeń. 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją RODO i moje dane osobowe podaję 

dobrowolnie. Przysługują mi prawa wymienione w Regulaminie Konkursu. 
3. Zgadzam się na publikację materiałów konkursowych na stronie Organizatora oraz w mediach 

społecznościowych. 
4. Oświadczam, że materiał nadesłany do konkursu jest Pomysłem Zespołu  i autorstwa oraz nie 

narusza praw osób trzecich. 
5. Oświadczam, że posiadam zgody rodziców/opiekunów prawnych osób niepełnoletnich 

należących do Zespołu. 
 
 
 
 
 

………………………………… 
Czytelny podpis oraz pieczątka placówki 

 
(złożenie podpisu równoznaczne jest z akceptacja wszystkich powyższych zgód i oświadczeń) 

 
 
 
 
 
 


