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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. 
„MOJA KARTA MIEJSKA” 

 
§ 1. 

Postanowienia ogólne 
 

1. Ogłoszony zostaje konkurs plastyczny pt.: „Moja Karta Miejska”, zwany dalej „Konkursem”. 
2. Konkurs jest przeprowadzany przez Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez 

Zarząd Transportu Miejskiego, zwany dalej „Organizatorem” i Biuro Marketingu Miasta, zwane 
dalej "Partnerem".  

3. Informacje na temat konkursu zostaną opublikowane na oficjalnych stronach Urzędu m.st. 
Warszawy, Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie oraz w miejskich social mediach.  

§ 2. 
Cel i zasady Konkursu 

1. Celem Konkursu jest propagowanie kultury i sztuki wśród uczniów szkół podstawowych z terenu 
m.st. Warszawy oraz zachęcanie mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej poprzez 
wyłonienie dwóch najciekawszych prac plastycznych, które zostaną użyte jako wzory 
spersonalizowanych kart miejskich ucznia. 

2. Prace plastyczne zostaną użyte jako grafiki kart miejskich ucznia odrębnie dla:  
1) uczniów klas 1-4 
2) uczniów klas 5-8.  

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 
1) etap I – wybór prac przez Komisję Konkursową, 
2) etap II – głosowanie internetowe na laureatów.  

4. W ramach poszczególnych etapów Konkurs będzie przebiegał w następujących terminach:  

1) 12.03.2021 r. – otwarcie i ogłoszenie Konkursu, 
2) 09.04.2021 r. do godz.12.00 – termin nadsyłania prac konkursowych, 
3) 12.04.2021 r. – obrady Komisji Konkursowej  
4) 13.04.2021 r. – 26.04.2021 r.– opublikowanie prac finałowych i głosowanie internetowe, 
5) 27.04. 2021 r. – ogłoszenie laureatów Konkursu.  

 
§ 3. 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych na terytorium m.st. 
Warszawy, w dwóch kategoriach: klasy I-IV i klasy V-VIII.  

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie rodzin pracowników, którzy byli bezpośrednio 

zaangażowani w organizację Konkursu, z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie oraz z 
Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy.  

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody rodziców/opiekunów 
prawnych Uczestnika na udział w Konkursie. Wzór stosownego oświadczenia znajduje się na 
formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wyrażenie 
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zgody, o której mowa w zdaniu wcześniejszym, jest równoznaczne z akceptacją wszystkich 
postanowień Regulaminu Konkursu.  

5. Wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne  
z nieodpłatnym przeniesieniem na m.st. Warszawa autorskich praw majątkowych i zależnych do 
prac złożonych w Konkursie oraz jest jednoznaczne z nieodpłatnym upoważnieniem m.st. 
Warszawa do wykonywania osobistych praw autorskich do prac złożonych w Konkursie.  
Zakres przeniesienia i upoważnienia uregulowany jest w stosownym oświadczeniu znajdującym 
się na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
Laureat Konkursu jest zobowiązany do dostarczenia oryginalnego formularza zgłoszeniowego 
najpóźniej w dniu przekazania Nagrody. 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w 
szczególności w następujących przypadkach:  

1) złamania postanowień Regulaminu, 
2) niesamodzielnej pracy (w tym plagiatu), 
3) zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem, 
4) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych. 

§ 4. 
Przebieg Konkursu 

1. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę. 
2. Zgłoszenie powinno zawierać Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz pracę. 
3. Dokumenty mogą zostać  dostarczone w wersji elektronicznej lub papierowo:   

a) W wersji elektronicznej na adres: konkurs-karta@ztm.waw.pl  
 

PRACA PLASTYCZNA  
 dopuszczalne są wyłącznie skany z formatu pracy A4, wykonane na urządzeniu 

skanującym lub skanerem z telefonu,  
  zalecenia: rozdzielczość pracy przynajmniej 72 DPI,  
  nazwa pliku zawierającego pracę powinna zawierać: nazwisko i imię autora i klasę np. 

Jan Kowalski klasa III 
 skany powinny być dobrej jakości: kolor, ostrość, kontrast  
 Organizator dopuszcza możliwość wezwania Uczestnika do dostarczenia pracy w 

wersji papierowej, jeśli wersja elektroniczna będzie nieczytelna lub stwarzająca 
trudności  
w ocenie pracy.  

 
KARTA ZGŁOSZENIA: może być przesłana w formie zdjęcia lub skanu z podpisem rodzica/ 
opiekuna prawnego.  

 
WAŻNE! Potwierdzeniem udziału w konkursie w przypadku wysłania wersji elektronicznej pracy 
jest uzyskanie e-maila zwrotnego od Organizatora, że praca została przez niego otrzymana. 
 
 

b) Papierowo (karta zgłoszenia i praca plastyczna): osobiście lub przesyłką pocztową,  
w kopercie na adres: Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa  
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Moja Karta Miejska” w terminie do dnia 9.04.2021 
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roku do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu). Praca powinna być podpisana  
z tyłu: nazwisko i imię autora i klasa np. Jan Kowalski klasa III 

4. Nadesłane na Konkurs prace powinny nawiązywać do tematyki związanej z Warszawą, 
przedstawiać stolicę jak jest widziana dziś, a także marzenia, oczekiwania i wizje na jej temat.  

5. Prace powinny być wykonane w formie rysunku lub malunku w jednej z następujących 
technik plastycznych: kredki, pastele, farby, tempera, pisaki, grafika (także 
komputerowa) i mieć format A4 w orientacji poziomej. Nie dopuszcza się prac 
przestrzennych.  

6. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te prace, które nie zostały uprzednio zgłoszone do 
innego konkursu. Uczestnik zapewnia, że praca nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich, 
w szczególności majątkowych lub osobistych praw autorskich i praw pokrewnych, dóbr 
osobistych oraz prawa do wizerunku. W przypadku gdyby doszło do takiego naruszenia, 
wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa zostały naruszone ponosi Uczestnik 
Konkursu. 

7. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Uczestnikom. 
8. W celu oceny nadesłanych prac w ramach I etapu Konkursu zostanie powołana przez 

Organizatora Komisja Konkursowa, w skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Miasta 
Stołecznego Warszawy i środowiska artystycznego.  

9. Zadaniem Komisji Konkursowej jest: 
a) ocena nadesłanych prac pod względem formalnym oraz zakwalifikowanie nadesłanych prac 

do udziału w Konkursie, 
b) ocena prac zakwalifikowanych do udziału w Konkursie i wybór prac finalistów. 

10. Komisja Konkursowa oceniać będzie prace według następujących kryteriów:  
a) pomysłowość i oryginalność, 
b) zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu, 
c) estetyka wykonania pracy, 
d) możliwości wykorzystania jako wzoru dla spersonalizowanej karty miejskiej ucznia. 

11. W I etapie Konkursu spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni 6 prac finałowych 
(3 prace w każdej kategorii), które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu.  

12. W II etapie Konkursu głosowanie internetowe odbędzie się pod adresem 
www.um.warszawa.pl/mojakartamiejska i będzie odbywało się w okresie od dnia 13.04.2021 
r. do dnia 26.04.2021 r. do godziny 24:00. Wyłoni 2 laureatów (po 1 w każdej kategorii) z 
największą liczbą głosów. 

13. Do 27.04.2021 r. zwycięskie prace zostaną opublikowane na oficjalnych stronach Urzędu  
m.st. Warszawy, Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie oraz w miejskich social mediach. 
Laureaci powiadomieni zostaną indywidualnie drogą e-mailową lub telefoniczną.  
 

§ 5. 
      Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie za pierwsze miejsce w kategorii klas I-IV i V-VIII są rowery dla 
laureatów (po jednym rowerze dla każdego laureata).  

2. O terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród Uczestnicy Konkursu otrzymają 
indywidualne powiadomienie, zaś informacja o tym będzie opublikowana również na oficjalnej 
stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy, Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie oraz 
w miejskich social mediach.   
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3. Nagroda nie podlega wymianie na jej ekwiwalent pieniężny. 

§ 6. 
Ochrona danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach realizacji Konkursu jest Zarząd 

Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie (00-848), przy ul. Żelaznej 61.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dla celów  związanych z przeprowadzeniem 
Konkursu.  

3. Klauzula informacyjna Administratora Danych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu.   

§ 7. 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega możliwość zakończenia, przerwania oraz modyfikacji warunków 
Konkursu przed czasem jego zakończenia, nie wręczając nagród. 

2. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 
przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami siły wyższej lub okolicznościami 
niezależnymi od Organizatora lub Partnera. 

3. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, 
mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Konkursu, które nie naruszają praw 
nabytych Uczestnika Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego 
opublikowania na stronie Urzędu m.st. Warszawy, na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w 
Warszawie oraz w miejskich social mediach.  

5. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 
6. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem e-mail: konkurs-karta@ztm.waw.pl 

 



   

5 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Moja Karta Miejska”  

   

Karta Zgłoszenia do Konkursu „Moja Karta Miejska”  

                  

Imię i nazwisko autora pracy 
      

                  

Dzielnica Warszawy, której uczniem jest autor pracy     

  
(w Konkursie mogą brać uczniowie szkół podstawowych z m.st. 
Warszawy)     

                  

Kategoria wiekowa (proszę wskazać klasę w odpowiedniej rubryce) 
    klasa I-IV   klasa V- VIII     

              

                 

E-mail (rodzica/opiekuna prawnego)               

                  

Nr telefonu (rodzica/opiekuna prawnego)               

                  

Pisemne zgody rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) 

………………………………….................................... będącego autorem pracy plastycznej zgłoszonej w Konkursie 

plastycznym  „Moja Karta Miejska” (dalej jako „praca”). 

2. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Zarząd Transportu 

Miejskiego z siedzibą w Warszawie (00-848), przy ul. Żelaznej 61, w celach związanych z realizacją Konkursu „Moja 

Karta Miejska”. 

 

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

(data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

3. Oświadczam, iż jako rodzic/prawny opiekun dziecka będącego autorem pracy jestem uprawniony/a do przeniesienia 

majątkowych praw autorskich do pracy w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.  

4. Z dniem przekazania Organizatorowi pracy następuje nieodpłatne przeniesienie na m.st. Warszawa autorskich praw 

majątkowych do pracy złożonej w Konkursie, w tym prawo do korzystania i rozporządzania  pracą na wszelkich 

polach eksploatacji, a w szczególności: 

a) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy: wytwarzania jej egzemplarzy każdą techniką, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową, a także wprowadzania do pamięci 

komputera (w tym utrwalenie pracy na karcie miejskiej ucznia); 

b) W zakresie nieograniczonego rozpowszechniania pracy, w tym na karcie miejskiej ucznia. 

c) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono prace, w tym do wprowadzania ich do 

obrotu, najmu oraz użyczania; 

d) W zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony w punkcie 2, w tym do publicznego 

wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także do publicznego udostępniania 

pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 
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(w szczególności w sieci Internet, na dostępnych nośnikach przekazu w szczególności ekrany LCD, Citylighty). 

e) W zakresie publikacji pracy laureata na oficjalnej stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy, Zarządu 

Transportu Miejskiego w Warszawie oraz w miejskich social mediach; 

 

f) dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek pracy i korzystanie z tak zmienionej pracy na polach 

eksploatacji wskazanych w niniejszym oświadczeniu; 

 

Z dniem przekazania Organizatorowi pracy następuje nieodpłatne przeniesienie na m.st. Warszawa prawa 

wykonywania i zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy na polach eksploatacji wskazanych 

powyżej. 

 

Z dniem przekazania Organizatorowi pracy m.st. Warszawa zostaje nieodpłatnie upoważnione do wykonywania 

osobistych praw autorskich do pracy. 

 

Z chwilą przekazania pracy, m.st. Warszawa nabywa nieodpłatnie prawo własności egzemplarzy przekazanej pracy. 

 

Wyrażam zgodę: ……...…………………………………………………………   

 (data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

  

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Moja Karta Miejska” 

 
Klauzula informacyjna Administratora Danych dla Uczestnika Konkursu „Moja Karta Miejska” 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest przekazywana na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 

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 (RODO). 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego, z siedzibą 

w Warszawie (00-848), przy ul. Żelaznej 61, dalej: „ZTM”.  

2. Z Administratorem można kontaktować się w następujący sposób:  

1) listownie: ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa; 

2) pod adresem e-mail: ztm@ztm.waw.pl; 

3) telefonicznie: 22-45-94-100 lub 22-826-82-11. 

3. ZTM powołał Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować listownie: ul. Żelazna 61, 

00-848 Warszawa lub pod adresem e-mail: iod@ztm.waw.pl.  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celach 

związanych z realizacją Konkursu. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych  

niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału 

w Konkursie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed zakończeniem Konkursu 

jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

mailto:ztm@ztm.waw.pl
mailto:iod@ztm.waw.pl
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6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji Konkursu a po jego zakończeniu 

przez 1 miesiąc. po jego zakończeniu. Po upływie tego terminu dane zostaną usunięte  

z zasobów ZTM. 

7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane Urzędowi m.st. Warszawy. 

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. 

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 

a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania w dowolnym  

momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało 

miejsce do momentu wycofania zgody. 

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby 

mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na Państwa prawa, wolności  

i obowiązki. 

12. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji  

międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

 

Z klauzulą informacyjną Administratora Danych dla Uczestnika Konkursu zapoznałem/-am się. 

 

……………………………………………….. 

            (data, podpis) 

 

 


