Regulamin konkursu plastycznego na plakat promujący głosowanie na zadania do Budżetu
Obywatelskiego Katowice pn.: „Budżet Obywatelski Oczami Młodych”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu plastycznego promującego głosowanie na zadania w Budżecie
Obywatelskim Katowice jest Młodzieżowa Rada Miasta Katowice oraz Wydział Komunikacji
Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
2. Celem konkursu jest:
1) zachęcenie dzieci i młodzieży do udziału w głosowaniu na zadania z budżetu obywatelskiego;
2) propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei budżetu obywatelskiego;
3) pobudzanie i rozwój inwencji twórczej uczestników;
4) wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej;
5) budowanie świadomości obywatelskiej i zaufania do samorządu oraz jego przedstawicieli;
6) zachęcanie do angażowania się w podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju miasta.
§ 2 Warunki i zasady uczestnictwa

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży od 6 do 20 roku życia będących uczniami
katowickich szkół lub wychowankami MDK.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
1) 6 – 14 lat,
2) 14 – 20 lat.
3. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie
wykonaną pracę.
4. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie
pracy do celów promocyjnych przez Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
5. W kategorii wiekowej 6 – 14 lat technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna, jednakże
prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę. Praca powinna zostać wykonana w formacie A2,
zarówno przy orientacji poziomej jak i pionowej. Prace w tej kategorii należy przesłać drogą pocztową
lub dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu na adres Rynek 13 pok. 205 w terminie od 15 czerwca do
29 lipca 2018r.
6. W kategorii wiekowej 14 – 20 lat technika wykonania pracy to grafika komputerowa.
Do stworzenia grafiki można wykorzystać najpopularniejsze dostępne programy graficzne, jednakże
format pliku pracy ma umożliwić jej otworzenie i dokonanie oceny. Praca powinna zostać wykonana
w formacie A2, zarówno przy orientacji poziomej jak i pionowej. Prace w tej kategorii mogą być
przesyłane na adres mailowy budzetobywatelski@katowice.eu z dopiskiem „Budżet Obywatelski
Oczami Młodych” w tytule lub dostarczone na nośniku USB do siedziby Urzędu na adres
Rynek 13 pok. 205 w terminie od 15 czerwca do 29 lipca 2018r.
7. Do każdej pracy powinny zostać dołączone następujące informacje: nazwisko, imię, klasa, szkoła,
numer telefonu lub numer telefonu opiekuna prawnego – w celu poinformowania o ewentualnych

wynikach konkursu oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda opiekuna prawnego do udziału
w konkursie.
8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z:
1) potwierdzeniem, że każdy z Uczestników zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża
zgodę na wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
2) wyrażeniem przez każdego z Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich
danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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) - Dz.Urz. UE L 119, s. 1;
3) wyrażeniem przez każdego z Uczestników zgody na opublikowanie na stronie internetowej
Organizatora i stronie internetowej oraz mediach społecznościowych imienia i nazwiska
Uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę;
4) Uczestnikom przysługuje prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych z bazy
Organizatora;
5) w imieniu osób niepełnoletnich zgody, o których mowa w §2 ust. 9 wyraża opiekun prawny
pisemnym oświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
9. Zgromadzone dane będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów przeprowadzenia konkursu
plastycznego.
10. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie lub wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu
nie będą oceniane.
11. Prace zawierające wulgaryzmy nie będą oceniane.
12. Zwycięskie plakaty zostaną wykorzystane w celu promowania procesu głosowania do Budżetu
Obywatelskiego Katowice.
§ 3 Ocena prac, wyłanianie zwycięzców, nagrody

1. Przewidziane są trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej.
2. Oceny prac oraz wyłonieniu zwycięzców dokonywać będzie jury w składzie: Naczelnik Wydziału
Komunikacji Społecznej, Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji, przedstawiciel Rady Miasta,
przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta, doradca graficzny współpracujący z Młodzieżową Radą
Miasta Katowice.
3. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
4. Nagrody przewidziane w konkursie są następujące:
1) Kategoria wiekowa 6-14 lat:
1 miejsce – Tablet Samsung Galaxy Tab A
2 miejsce – 3D PEN
3 miejsce – Kredki KOH I NOOOR Mondeluz 72+2 etui akwarele
2) Kategoria wiekowa 14-20 lat:
1 miejsce – Tablet graficzny WacomIntuos Pen Bluetooth + 2 programy + kurs PL
2 miejsce – 3D PEN
3 miejsce – Szkicownik Canson A3, KOH-I-NOOR Mondeluz + ołówki w kasetce

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14.08.2018r. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie
podanym przez Organizatora.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Organizator jest uprawniony do zmian postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Młodzieżowa Rada Miasta Katowice
Wydział Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Katowice

Załącznik nr 1

Katowice, ……………………. 2018 r.

Oświadczenie

Ja, niżej podpisana/y informuję, że zapoznałem się i akceptuję zapisy Regulaminu konkursu
plastycznego na plakat promujący głosowanie na zadania do Budżetu Obywatelskiego Katowice
oraz

wyrażam

zgodę

na

udział

w

konkursie

mojej/go

podopiecznej/go

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

………………………………………………………………
/czytelny podpis opiekuna prawnego/

