REGULAMIN KONKURSU PT. „NAJPIĘKNIEJSZY KATOWICKI BALKON 2021 R.”
§ 1. Temat i cel Konkursu

1. Prezydent Miasta Katowice ogłasza Konkurs pod nazwą "Najpiękniejszy katowicki balkon
2021 r.”, zwany dalej „Konkursem”.
2. Konkurs ma charakter promocyjny. Jego celem jest wyłonienie najatrakcyjniejszych aranżacji
w kategorii: "Najpiękniejszy katowicki balkon 2021 r." a także promowanie proekologicznych
postaw, pomysłowości i kreatywnych aranżacji z użyciem roślinności, dbałości o najbliższe
otoczenie, oraz troski o ogólny wizerunek i walory estetyczne zamieszkiwanej dzielnicy
i miasta.
3. Informacja o ogłoszeniu Konkursu publikowana będzie na stronie internetowej Miasta
Katowice www.katowice.eu i za pośrednictwem mediów społecznościowych.

§ 2. Warunki udziału w Konkursie

1. Konkurs przyjmuje formułę otwartą.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, a wszelkie koszty wynikające
z przygotowania do udziału w Konkursie ponosi wyłącznie jego Uczestnik.
3. Konkurs kierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych będących mieszkańcami Katowic,
zamieszkujących w lokalu posiadającym balkon, którego wystrój zgłaszany jest do Konkursu.
Osoby przystępujące do Konkursu, zwane są dalej „Uczestnikami” lub „Uczestnikami
Konkursu”.
4. Przystępując do Konkursu, jego Uczestnik składa Organizatorowi następujące oświadczenia
i zapewnienia, że:
a) jest autorem zdjęć stanowiących załącznik do Zgłoszenia Konkursowego, o których mowa
w § 3, ust. 6;
b) zgłoszone do Konkursu fotografie nie naruszają żadnych innych praw osób trzecich,
w tym ich dóbr osobistych oraz ich dobrego imienia;
c) w przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń związanych
z naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich przejmie on pełną odpowiedzialność za
ewentualną szkodę, jaką z tego tytułu mogły ponieść osoby trzecie lub Organizator
i poczyni wszelkie niezbędne kroki celem oddalenia ww. roszczeń lub naprawienia szkód.
5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi, w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. Nr

1062), nieodpłatnie i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie niewyłącznej licencji do
korzystania z autorskich praw majątkowych do dysponowania fotografią wraz z wyłącznym
prawem wykonywania zależnego prawa autorskiego do fotografii – w celu promocji
Organizatora lub Konkursu – na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili organizacji
Konkursu, a w szczególności prawo do:
a) utrwalania i zwielokrotnienia na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym,
a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, techniką drukarską, reprograficzną oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
b) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia;
c) prawa obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenia do obrotu przy
użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne,
informatyczne i bezprzewodowe;
d) użyczenia, najmu lub wymiany nośników, na których fotografię utrwalono;
e) nadawania i reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub
niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii)
za pośrednictwem satelity, m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych,
połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci
komputerowych (w tym Internetu) itp.;
f) wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości
nadań i wielkości nakładów;
g) wykorzystania na stronach internetowych;
h) wykorzystania w utworach multimedialnych;
i) publicznego udostępniania fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym poprzez stacje naziemne, za
pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych,
serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub
zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu.
6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora
autorskich praw osobistych do fotografii, według potrzeb Organizatora, wynikających
z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania fotografii dla celów informacyjnych,
promocyjnych bądź komercyjnych, w szczególności na decydowanie o rozpowszechnianiu
fotografii samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, w tym plastycznymi lub
literackimi, a także w ramach utworów audiowizualnych.

7. Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik wyraża zgodę na używanie przez Organizatora Konkursu
własnych oznaczeń i znaków w związku z Utworem i jego realizacją.

8. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na udzielanie dalszych sublicencji przez
Organizatora Konkursu.

9. Wystrój zgłaszanego do Konkursu balkonu, powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi
przepisami w szczególności w zakresie wywieszania donic na zewnątrz balkonu (art. 75 § 1

KW) i ewentualnymi wewnętrznymi regulacjami zarządcy budynku w zakresie aranżacji.

§ 3. Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, zwane dalej „Zgłoszeniem”, należy składać za
pośrednictwem

elektronicznego

formularza

online,

umieszczonego

na

stronie

https://katowice.eu/balkony. Treść formularza Zgłoszenia, stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
2. Nadsyłanie Zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie trwa od 01.07.2021 do 31.08.2021 r.
Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne doręczenie formularza, a także
uszkodzenie lub niedoręczenie załączonych plików oraz za nieterminowość doręczenia
Zgłoszenia wraz z załącznikami, drogą elektroniczną.
4. Każdy Uczestnik może dokonać zgłoszenia jednej aranżacji balkonu. Zgłaszany wystrój nie
może pochodzić z lat ubiegłych, a wyłącznie z 2021 r.
5. Kompletne Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:


wypełniony formularz zgłoszeniowy;



zdjęcia balkonu w ilości od 2 do 5 sztuk (zapisane w ogólnodostępnym formacie .jpg),
spełniające warunki określone w § 2, ust. 4 oraz w § 3, ust. 6;



potwierdzenie zapoznania się z oświadczeniami zawartym w Zgłoszeniu, którego treść
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, zawierające między innymi:
- oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu, do którego należy zgłoszony do Konkursu
balkon;
- oświadczenie o pozostawaniu autorem/autorką przesłanych zdjęć;
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
Konkursu;
- oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego
postanowień.

6. Zdjęcia, o których mowa w § 3, ust. 5, powinny spełniać następujące kryteria:

•

ukazywać aranżację w kontekście elewacji budynku, tj. widzianą z zewnątrz, o ile tylko jest
to możliwe;

•

ukazywać zdjęcia wnętrza balkonu;

•

nie powinny zawierać na głównym planie i w tle osób, możliwych do zidentyfikowania;

•

muszą być autorstwa Uczestnika Konkursu, zgodnie z § 2, ust. 4 i 5.

§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu przez Komisję Konkursową

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas obchodów Urodzin Miasta Katowice 2021 r., nie
później niż do 30.09.2021 r., w wyniku oceny nadesłanych Zgłoszeń przez Komisję
Konkursową, zwaną dalej "Komisją", której działalność rozpocznie się w dniu ogłoszenia
rozpoczęcia Konkursu.
2. W skład Komisji wchodzą:


Przewodniczący Komisji – Marta Chmielewska - Naczelnik Wydziału Promocji



Członkowie Komisji:
- Łukasz Gawroński – Kierownik Referatu ds. Marki Wydziału Promocji
- Katarzyna Latusek – Wydział Promocji
- Dorota Mysiak – Wydział Promocji
- Radny Miasta Katowice – Dawid Kamiński
- Radny Miasta Katowice – Krzysztof Kraus
- Radny Miasta Katowice – Jarosław Makowski.

3. Komisja dokona w pierwszej kolejności oceny Zgłoszeń biorących udział w Konkursie pod
kątem formalnym, tj. ustalenia terminowości i kompletności nadesłanego Zgłoszenia oraz
spełnienia kryteriów dotyczących przesłanych zdjęć. Zgłoszenia zawierające braki lub błędy
formalne, nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu.
4. Zgłoszenia, które pomyślnie przejdą weryfikację formalną, poddane zostaną dalszej ocenie pod
kątem ogólnego wrażenia aranżacji, estetyki i kreatywności oraz atrakcyjności zastosowanych
rozwiązań, kolorystyki, doboru roślin i innych elementów wpływających na wygląd balkonu;
kontekstu przestrzennego i spójności z otoczeniem; ogólnych kwestii ekologicznych
i przyrodniczych.
5. Następnie Komisja wyłoni 3 laureatów Konkursu, przyznając im I, II i III miejsce oraz
maksymalnie 6 Uczestników, przyznając im wyróżnienia. Komisja może podjąć decyzję
o nieprzyznaniu wyróżnień, lub zmniejszeniu ich liczby.

6. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, a w razie braku rozstrzygnięcia –
decydujący głos należy do Przewodniczącego Komisji.
7. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do 30.09.2021 r.. Wyniki postępowania, zostaną
opublikowane na stronie internetowej Miasta Katowice – www.katowice.eu, oraz w miejskich
mediach społecznościowych.
9. Organizator powiadomi dodatkowo Laureatów Konkursu telefonicznie, drogą e-mailową, lub
listownie.

§ 5. Nagrody

1. Nagrodą główną w konkursie są:


1 500,00 zł brutto – za I miejsce



1 000,00 zł brutto – za II miejsce



500,00 zł brutto – za III miejsce.

2. Nagrody finansowe zostaną wypłacone w kwocie netto, tzn. zostaną pomniejszone
o naliczony i pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (stawka podatku
10%), którego płatnikiem jest Organizator Konkursu.
3. Nagrody pieniężne będą wypłacane przelewem przez Wydział Księgowo-Rachunkowy Urzędu
Miasta Katowice na wskazane przez Laureatów Konkursu rachunki bankowe. W tym celu
Organizator – Wydział Promocji przekaże do Wydziału Księgowo-Rachunkowego podpisaną
listę osób nagrodzonych wraz z informacją o przyznanych kwotach i wypełnionymi przez
laureatów informacjami podatnika, zawierającymi dane niezbędne do wypłaty nagrody.
4. W przypadku niemożności podjęcia kontaktu z Laureatem Konkursu lub niedopełnienia przez
niego formalności niezbędnych do wypłacenia nagrody pieniężnej w ciągu 30 dni od
ogłoszenia wyników Konkursu, nagroda nie będzie wypłacona.
5. Laureaci Konkursu, których Zgłoszenia zostaną wyróżnione, otrzymają nagrodę rzeczową.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

1.

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

2.

Organizator informuje, że:

a) administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu, tj. Prezydent
Miasta Katowice, dane kontaktowe: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,
b) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem ochrony danych osobowych e-mail IOD@katowice.eu lub tradycyjnie na adres
administratora,
c) dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu, oceny
zgłoszonych do Konkursu aranżacji, wyłonienia laureatów Konkursu, ogłoszenia – w tym
w środkach masowego przekazu, wyników Konkursu, wydania przyznanych w konkursie
nagród,
d) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest wyrażenie przez nich
zgody na to przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
e) dane nie będą przekazywane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa.,

f) dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa
dot. archiwizacji, oraz ustawowych terminów przechowywania dokumentów związanych
z wypłatą nagrody wynikających z przepisów podatkowych,
g) na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych Uczestnik ma prawo
żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz

przenoszenia

danych. Ponadto Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
h) Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodę
można cofnąć pisząc w tej sprawie na adres p@katowice.eu,
i)

podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest
możliwe uczestnictwo w Konkursie,

j)

dane

osobowe

Uczestnika

nie

będą

podlegały

zautomatyzowanemu

procesowi

podejmowania decyzji, a także profilowaniu.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub jego unieważnienia w razie
nadesłania niewystarczającej liczby Zgłoszeń (mniej niż 3), lub niespełnienia warunków formalnych
określonych dla Zgłoszenia konkursowego;

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu;
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów określonych niniejszym Regulaminem;
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora – https://katowice.eu/balkony;
5. W sprawach dotyczących Konkursu, należy się kontaktować z: Urząd Miasta Katowice, Wydział
Promocji, Rynek 13, 40-003 Katowice, tel. +48 32 2593-850; e-mail: p@katowice.eu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
pt. „Najpiękniejszy katowicki balkon 2021 r.”

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE
„NAJPIĘKNIEJSZY KATOWICKI BALKON 2021 r.”
Dane Uczestnika Konkursu:


Imię i Nazwisko:

.……………………………………………………………………………………….........……………


Adres zamieszkania (do którego przynależy balkon, będący przedmiotem zgłoszenia):

Miejscowość: …………………………….
Kod pocztowy:…………………………..
Ulica:………………………………………..
Numer domu:…………………………..
Numer mieszkania:……………………
Dzielnica:…………………………………


Numer telefonu:

…………………………………………………………………………………………………………..


Adres e-mail:

……………………………………………………………………………………………………………

Załączam zdjęcia (2-5 szt.):

O ś w i a d c z e n i e:

Niniejszym oświadczam, że:

Zgłoszony przeze mnie do Konkursu balkon, przynależy do lokalu, który zamieszkuję na
podstawie posiadanego tytułu prawnego.

Jestem autorem/autorką przesłanych zdjęć i dysponuję prawami autorskimi osobistymi
i majątkowymi do fotografii zgłoszonych do Konkursu pt. „Najpiękniejszy katowicki balkon
2021 r.”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w celach
związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu.

Zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu pt. „Najpiękniejszy katowicki
balkon 2021 r.”, który rozumiem i w pełni akceptuję.

