Regulamin konkursu na nazwę oraz projekt logo
dla kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych
w Radomsku przy ulicy Świętej Jadwigi Królowej
I. Postanowienia ogólne konkursu
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na nazwę oraz
projekt logo nowo powstających obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku przy ulicy Świętej
Jadwigi Królowej, których budowa realizowana jest w ramach projektu pn. Poprawa atrakcyjności
turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów
sportowo-rekreacyjnych w Radomsku realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2. Organizatorem konkursu jest Miasto Radomsko.
3. Konkurs ogłoszony będzie na stronie internetowej Miasta Radomska (radomsko.pl),
na tablicy ogłoszeo Urzędu Miasta Radomska oraz mediach społecznościowych (oficjalnym profilu
na facebooku – Radomsko Miasto Otwarte).
4. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora (radomsko.pl) oraz
na tablicy ogłoszeo Urzędu Miasta Radomska.
5. W sprawach organizacyjnych należy kontaktowad się z Wydziałem Informacji i Promocji Urzędu
Miasta Radomska, e-mail: konkurs@radomsko.pl, tel. 44 685-45-02.
6. Celem konkursu jest wyłonienie nazwy oraz projektu logo dla powstających przy ulicy Świętej
Jadwigi Królowej w Radomsku obiektów sportowo-rekreacyjnych. Uczestnik jest zobowiązany
do przesłania zarówno projektu logo, jak i propozycji nazwy. Założeniem organizatora konkursu jest
wybór takiej nazwy dla kompleksu, która w sposób jednoznaczny odda charakter
ich przeznaczenia. Nazwa ma stad się rozpoznawalna w znaczeniu marketingowym i będzie
umieszczana na różnego rodzaju materiałach promocyjnych i informacyjnych. Organizator zastrzega
sobie prawo do wykorzystania zwycięskiej nazwy w dowolny sposób, w tym także do wprowadzenia
zmian. Jednocześnie konkurs ma na celu uzyskanie oryginalnego projektu logo dla kompleksu
obiektów sportowo-rekreacyjnych, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie
wykorzystywane do celów reklamowych i identyfikacyjnych. Logo powinno jednoznacznie kojarzyd się
z profilem działalności kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych.

II. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty i jego uczestnikami mogą byd osoby fizyczne i prawne. Udział
w konkursie jest bezpłatny, dobrowolny oraz nieograniczony wiekowo.
2. Organizator oraz członkowie komisji konkursowej, a także ich najbliższa rodzina nie mogą brad
udziału w konkursie.
3. Ustala się wzór formularza zgłoszeniowego stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu,
zawierający dane osobowe uczestnika oraz propozycję nazwy kompleksu obiektów sportoworekreacyjnych.

4. Dodatkowo wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przedstawid projekt logo dla kompleksu
obiektów sportowo-rekreacyjnych, który powinien spełniad następujące warunki:
- logo wykonane w wersji kolorowej (maksymalnie 3 kolory), bez cieniowania i przeźroczystości, bez
map bitowych;
- zapis bez blokad w formacie wektorowym oraz JPG;
- rozdzielczośd minimum 300 dpi dopuszczająca możliwośd zmiany skali bez straty jakości i proporcji.
5. Formularz zgłoszeniowy wraz z propozycją nazwy i projektem logo można przekazad:
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@radomsko.pl,
- w formie pisemnej wraz z przekazaniem na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD lub pendrive)
w Wydziale Informacji i Promocji UM Radomska (pokój 110), ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko.
6. Każdy uczestnik może złożyd maksymalnie jedną propozycję nazwy kompleksu obiektów sportoworekreacyjnych (maksymalnie 3 wyrazy) oraz jedną propozycję logo. Wskazana w formularzu
zgłoszeniowym propozycja nazwy wymaga uzasadnienia.
7. W przypadku, gdy nadesłane propozycje nazw dla kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych
będą się powtarzad, do konkursu zakwalifikuje się autor tej, która została przesłana wcześniej
(decyduje data i godzina wpływu na adres mailowy lub data i godzina potwierdzenia odbioru przez
pracownika Wydziału Informacji i Promocji UM Radomska). Natomiast projekt logo przesłany przez
drugiego autora będzie podlegał ocenie komisji konkursowej.
8. Formularz zgłoszeniowy zawiera klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych, a jego złożenie jest akceptacją założeo dotyczących RODO.
9. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest organizator.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia
konkursu oraz do celów promocyjnych i marketingowych.

III. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Gmina Miasto Radomsko.
Z Administratorem można skontaktowad się: pisząc na adres: 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5,
telefonując pod numer: 44 685 44 72 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres
email: abi@radomsko.pl.
2. W zależności od prowadzonej sprawy, dane będą przetwarzane w celach rozpatrzenia złożonego
wniosku, skargi, podania; prowadzenia postępowania administracyjnego; wydania decyzji
administracyjnej oraz podjęcia wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do załatwienia danej
sprawy w związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na gruncie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego
RODO, jest art. 6 ust. 1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej

powierzonej administratorowi. Jeżeli Pani/Pan udostępni Administratorowi swój numer telefonu
i/lub adres poczty elektronicznej w celu umożliwienia przekazania informacji związanych
z prowadzoną sprawą, wówczas podstawą prawną przetwarzania takich danych będzie art. 6 ust. 1
lit. a RODO tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie takich danych.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą byd: organy administracji publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne
podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą przetwarzają dane osobowe.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały
zebrane oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67).
6. Uczestnik konkursu posiada prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzied się jakie
dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu),
b) sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądad poprawienia niepoprawnych
danych lub uzupełnienia danych brakujących),
c) usunięcia (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi),
d) ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyd wniosek
o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może
przetwarzad dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może odbyd się po ustaniu
przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania),
e) przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie
odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania – brak przesłanek do tego rodzaju sposobu
przetwarzania danych w Urzędzie),
f) wniesienia sprzeciwu (wobec przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzad dane osobowe,
co, do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami),
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych jeśli
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa (organem nadzorczym jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. W przypadku numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej podanie tych danych ma
charakter dobrowolny. W przypadku niepodania danych takich jak numer telefonu i/lub adresu
poczty elektronicznej, nie będzie możliwe przekazywanie informacji tymi kanałami informacyjnymi.
W pozostałym zakresie, podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest wymogiem
ustawowym. Jest on/ona zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
8. Dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie
wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat podmiotów
danych i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby
wywoład wobec podmiotów danych skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na podmioty
danych wpływad.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do paostw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Przekazywanie danych do paostw trzecich i organizacji międzynarodowych może odbywad się jedynie
na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

IV. Czas trwania konkursu
1. Konkurs na nazwę oraz projekt logo kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych
w Radomsku trwa od dnia ogłoszenia konkursu na stronie internetowej organizatora (radomsko.pl)
oraz
wywieszenia
informacji
na
tablicy
ogłoszeo
Urzędu
Miasta
Radomska
do 21 września 2020 roku.
2. Szczegółowy harmonogram konkursu:
- od dnia ogłoszenia do 31 sierpnia 2020 roku przesyłanie zgłoszeo,
- od dnia 1 września do 6 września ocena propozycji nazw przez komisję konkursową,
- od 7 września do 20 września głosowanie na stronie internetowej organizatora (radomsko.pl),
- 21 września 2020 roku ogłoszenie zwycięskiej nazwy oraz projektu logo.
3. Zgłoszenia podlegad będą dwustopniowej ocenie:
a) komisja konkursowa dokona oceny wszystkich zgłoszeo oraz przedstawi rekomendację minimum
2, maksimum 3 nazw oraz projektów logo dla kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych,
b) wytypowane przez komisję konkursową nazwy oraz projekty logo zostaną poddane głosowaniu,
które będzie przeprowadzone na stronie internetowej organizatora (radomsko.pl),
c) kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku będzie nosił nazwę oraz otrzyma logo,
które w drodze głosowania zdobędzie największą liczbę głosów.
4. Zgłoszenia przesłane po 31 sierpnia 2020 roku nie będą rozpatrywane.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wariantowości wyboru nazwy oraz logo, tj. wybór propozycji
nazwy oraz projektu logo zgłoszonych przez różnych uczestników konkursu.

V. Rozstrzygnięcie konkursu
1.Wszystkie propozycje nazw oraz projekty logo dla kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych
przesłane na adres e-mail: konkurs@radomsko.pl oraz złożone osobiście w Wydziale Informacji

i Promocji UM Radomska zostaną zebrane w formie zestawienia bez danych osobowych uczestników
i przekazane powołanej komisji konkursowej, która dokona wyboru i zarekomenduje nazwy oraz
projekty logo dla kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych. Następnie wytypowane przez
komisję konkursową nazwy oraz projekty logo zostaną poddane głosowaniu, które będzie
przeprowadzone w formie ankiety na stronie internetowej organizatora (radomsko.pl).
2. Komisja konkursowa zostanie powołana po terminie zamknięcia zbierania zgłoszeo.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 21 września 2020 roku na stronie internetowej
organizatora (radomsko.pl) oraz na tablicy ogłoszeo UM Radomska.
4. Nagrodą główną w konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 800,00 zł netto dla zwycięskiej
nazwy oraz 800,00 zł netto dla zwycięskiego projektu logo. Ponadto dla laureata/tów nagrody
głównej przekazany będzie jednoosobowy bezpłatny roczny karnet wstępu do nowopowstającego
kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych (tj. strefy basenowej oraz saunarium z wyłączeniem
części hotelowo-restauracyjnej). Przewiduje się również nagrody dla pozostałych nazw oraz
projektów logo poddanych pod głosowanie internetowe (karnety wstępu).
5. Nagrody zostaną wręczona podczas imprezy inaugurującej otwarcie kompleksu obiektów
sportowo-rekreacyjnych.
6. Z laureatem konkursu organizator podpisze umowę o ekspozycji nazwy oraz logo dla kompleksu
obiektów sportowo-rekreacyjnych. Umowa zawierad będzie postanowienie o przeniesieniu
autorskich praw majątkowych, o których szczegółowo mowa w dziale VI regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu
z poszanowaniem oryginalnej formy oraz za zgodą autora projektu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli zgłoszone nazwy oraz
projekty logo nie spełnią oczekiwao komisji konkursowej.

VI. Prawa autorskie
1. Przekazanie formularza zgłoszeniowego do konkursu wraz z propozycją nazwy oraz projektem logo
dla kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych traktowane jest jako równoczesne oświadczenie,
że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych
praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje organizatorowi, jako
wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeo
odszkodowawczych, zwalniając organizatora od wszelkich zobowiązao jakie powstaną z tego tytułu.
2. W celu promocji konkursu organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania zgłoszonych
do konkursu prac bez uiszczania dodatkowego wynagrodzenia.
3. Autor pracy wybranej przez organizatora do ostatecznej realizacji w umowie, o której mowa
w dziale V pkt. 6 niniejszego regulaminu zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz organizatora
majątkowych praw autorskich do propozycji nazwy oraz projektu logo wraz z prawem
do nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:
a) wyłączne używanie i wykorzystywanie nazwy oraz znaku graficznego we wszelkiej działalności
promocyjnej, reklamowej, korespondencyjnej, informacyjnej i edukacyjnej organizatora;

b) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
c) rozpowszechnianie projektu graficznego poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie,
odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie;
d) publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mied dostęp w czasie i miejscu
przez siebie wybranym;
e) wprowadzanie projektu do pamięci komputera i umieszczenie w sieci;
f) nieograniczonego w czasie zezwolenia na wykonywanie przez organizatora zależnych praw
autorskich, w tym w szczególności w zakresie tworzenia opracowao projektu, tj. jego modyfikacji lub
adaptacji do potrzeb organizatora oraz rozpowszechniania tak powstałych opracowao utworu.
4. Przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją powyższych
warunków.

VII. Zapisy koocowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej organizatora
(radomsko.pl) oraz zamieszczenia na tablicy ogłoszeo UM Radomska.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo podawania do publicznej wiadomości listy osób
biorących udział w konkursie.
3. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez organizatora,
a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem konkursu zastosowanie mają przepisy
prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

