Elektronicznie podpisany przez:
Dariusz Pietrucha
dnia 18 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.096.2019
BURMISTRZA MIASTA MARKI
z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu pod nazwą „Marki włącz się na wakacje”
Na podstawie art. 31 ust.1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U.2019 poz. 506) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs na pod nazwą, „Marki włącz się na wakacje”.
§ 2. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Powołuje się Komisję Konkursową w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu pod nazwą „Marki włącz
się na wakacje” spośród zgłoszonych prac,, w składzie:
1. Przewodniczący – Emilia Wrzosek – pracownik Urzędu Miasta Marki;
2. Członek – Ada Gajek – pracownik Urzędu Miasta Marki;
3. Członek – Weronika Kośniewska – Naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia;
4. Członek – Katarzyna Bielska – przedstawiciel Mareckich Inwestycji Miejskich;
5. Członek – Tadeusz Markiewicz – pracownik Urzędu Miasta Marki.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Spraw Społecznych
i Zdrowia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Marki
Zastępca Burmistrza
Dariusz Pietrucha
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 050.096.2019
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 18 lipca 2019 r.

Regulamin konkursu
„Marki włącz się na wakacje”

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki organizacji konkursu pod nazwą, „Marki włącz się
na wakacje”, zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Miasta Marki.
3. Wszelkie wyjaśnienia i informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod adresem
e-mail: emilia.wrzosek@marki.pl lub telefonicznie 22 781 10 03 wew. 205 i 900.
4. Udział w Konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptację jego
postanowień.
5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2019 poz. 847).
§2
Uczestnicy
1. Konkurs jest adresowany do osób zamieszkujących Gminę Miasto Marki, którzy w dniu
ogłoszenia Konkursu mają ukończone co najmniej 13 lat, zwanych dalej Uczestnikami.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miasta Marki oraz najbliżsi
członkowie ich rodziny, tj. mąż, żona, dzieci.
3. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną fotografię.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów
związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
5. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego
fotografii przez Organizatora, na co Uczestnik wyraża zgodę.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i podpisanie formularza
zgłoszeniowego do konkursu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
7. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do załączenia formularza zgłoszeniowego do
konkursu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu, podpisanego przez rodzica
lub opiekuna prawnego.
§3
Cele Konkursu
Celami Konkursu są:
a) promowanie wśród mieszkańców identyfikacji wizualnej miasta Marki;
b) budowanie świadomości marki (miasta Marki) i zachęcanie do aktywnego uczestnictwa
w życiu miasta;
c) promocja rekreacji oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy mieszkańców;
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d) promocja Organizatora – Burmistrza i Urzędu Miasta Marki - jako aktywnego partnera
społeczności lokalnej.
§4
Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie i wysłanie do organizatora zdjęcia wakacyjnego,
na którym znajduje się element krajobrazu i element promujący miasto Marki.
2. Fotografia musi być odpowiedniej jakości, zgodnie z § 5 ust.1
3. Zostaną odrzucone fotografie:
1) zawierające wizerunek osoby (osób);
2) nie spełniające wymogów dotyczących formatu;
3) z umieszczonymi danymi autora lub innej osoby;
4) zawierające elementy fotomontażu polegające na łączeniu elementów pochodzących
z różnych plików lub dokonywaniu zmian oryginalnej kompozycji pliku;
5) zawierające znaki wodne, podpisy, ramki;
6) słabej jakości.
4. Zostaną odrzucone zgłoszenia do Konkursu, które zostały przesłane:
1) bez wymaganych dokumentów, o których mowa w niniejszym regulaminie,
2) po terminie, o którym mowa w § 5.
5. Za elementy promocyjne, które mogą znaleźć się na zdjęciu Organizator uznaje:
1) logo miasta Marki w wersji udostępnionej na www.marki.pl w ramach konkursu;
2) wizerunek pana Cegiełki w wersji udostępnionej na www.marki.pl w ramach konkursu;
3) gadżety z logiem miasta Marki.
6. Organizator nie odpowiada za jakość nadesłanych fotografii.
7. Nadesłane fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich ani ich dóbr
osobistych. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzeci i ich dóbr w związku
z nadesłaną do Konkursu fotografią obciąża w całości Uczestnika.
8. Fotografie zgłoszone do Konkursu nie są zwracane przez Organizatora Uczestnikom.
§5
Tryb zgłaszania prac
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie fotografii spełniającej warunki
niniejszego regulaminu, w formacie PDF lub JPG, plik od 1 do 5 mega (MG), w terminie
do dnia 9 września 2019 r. do godz. 12.00 na adres e-mailowy: konkurs.wakacje@marki.pl,
z dołączonym zeskanowanym i wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do konkursu.
W temacie e-maila prosimy wpisać nazwę konkursu czyli: „Marki włącz się na wakacje”.
2. W Konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie te prace, które zostały dostarczone do
Organizatora, w terminie podanym w ust. 1.
§6
Ocena zgłoszonych propozycji
1. Zgłoszone przez Uczestników fotografie będą oceniane przez Komisję Konkursową,
powołaną przez Organizatora.
2. Fotografie będą oceniane pod względem:
1) adekwatności do celów Konkursu;
2) skuteczności przekazu;
3) pomysłowości i oryginalności;
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3.
4.
5.

6.

4) wartości promocyjnej.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości.
Z rozstrzygniętego Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany
przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.
Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 25
września 2019 r. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne i nie przysługuje
od niego odwołanie.
Organizator poinformuje Zwycięzcę, Zwycięzców w możliwie najszybszym terminie
o rozstrzygnięciu Konkursu, nie później jednak niż do 4 października 2019 r.
§7
Warunki ogólne

1. Uczestnicy zgłaszający fotografię do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby prawidłowej realizacji Konkursu.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 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)
(Dz. Urz. UE L 119, str. 1-88) informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą w Markach
(05-270) przy al. Piłsudskiego 95;
2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
w sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem
adresu mailowego: iod@marki.pl;
3) celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu, a dane osobowe
przetwarzane są na podstawie zgody Uczestnika i/lub rodzica (opiekuna) Uczestnika
art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie 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);
4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą udostępniane
innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów
prawa lub podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora danych
osobowych;
5) dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia
i zakończenia Konkursu oraz w okresie przechowywania dokumentacji związanej z jej
realizacją ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami;
6) Uczestnikowi i/lub rodzicowi (opiekunowi) Uczestnika przysługuje prawo żądania
dostępu do treści swoich danych osobowych;
7) Uczestnik i/lub rodzic (opiekun) Uczestnika ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w Konkursie
oraz wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu;
9) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
profilowaniu.
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§8
Nagrody w konkursie
1. Nagrody otrzyma czterech Uczestników, których fotografie zostaną wybrane jako
najlepsze przez Komisję Konkursową.
2. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe:
1) za pierwsze miejsce, 12 miesięczny karnet na basen i do strefy relaksu w Mareckim
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym oraz gadżety promocyjne Urzędu Miasta Marki;
2) za drugie miejsce: tablet oraz gadżety promocyjne Urzędu Miasta Marki;
3) za trzecie miejsce: głośnik bluetooth oraz gadżety promocyjne Urzędu Miasta Marki;
4) za czwarte miejsce: gadżety promocyjne Urzędu Miasta Marki.
3. O terminie i sposobie wręczenia nagród Organizator powiadomi Zwycięzcę i osoby
wyróżnione telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
4. Nagrody nie podlegają wymianie.
5. Wyniki konkursu Organizator ogłosi na stronie www.marki.pl i na portalach
społecznościowych miasta Marki.
§9
Prawo własności i prawo wykorzystania zgłoszonych propozycji
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych fotografii (także tych
nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych, w tym na wystawie
pokonkursowej. Przygotowanie i wydruk prac leży wyłącznie po stronie Organizatora.
2. Uczestnicy, z chwilą nadesłania fotografii do Organizatora, przenoszą nieodpłatnie na
Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe do
fotografii na następujących polach eksploatacji:
1) nieograniczonego wykorzystania w działalności Organizatora bez względu na sposób
ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu, w tym publikowania w materiałach
reklamowych i promocyjnych Organizatora;
2) utrwalenia w całości lub części dowolną techniką;
3) zwielokrotnienia w całości lub częścią dowolną techniką;
4) wprowadzenia do pamięci komputera;
5) wyświetlania;
6) wprowadzania do obrotu;
7) wprowadzania i udostępniania na stronie internetowej i portalach społecznościowych
miasta Marki;
8) dokonywania modyfikacji, adaptacji elektronicznej, aktualizacji;
9) użyczania osobom trzecim.
3. Uczestnicy, o których mowa w ust. 2, zezwalają Organizatorowi na korzystanie
z autorskich praw zależnych, w tym łączenia fotografii z innymi dziełami i/lub utworami.
4. Organizatorowi będzie przysługiwać wyłączne prawo do korzystania i rozporządzania
fotografiami, o których mowa w ust. 2.
5. Organizator jest uprawniony do zniszczenia fotografii Uczestników, których prace nie
zostały nagrodzone.
6. Uczestnik zobowiązany jest nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić
Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń zgłoszonych
przez osoby trzecie z tytułu przesłanej fotografii.
7. Uczestnik oświadcza, że nadesłana przez niego fotografia stanowi jego własny wytwór
i nie narusza praw osób trzecich.
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§10
Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania Konkursu
w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
3. Niniejszy regulamin podlega zmianie na zasadach na jakich został przyjęty.
4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora (Urząd Miasta Marki, al. Marsz.
J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki – w godzinach pracy Urzędu), na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Marki oraz na stronie internetowej www.marki.pl oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej miasta Marki.
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu Konkursu „Marki włącz się na wakacje”
Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Marki włącz się na wakacje”
dla osób pełnoletnich

Dane Uczestnika Konkursu
Imię i Nazwisko ………………………………………………………….
Numer telefonu ……………………………………………………………..
Adres e-mail …………………………………………………………………..
Oświadczam, że:
1) jestem autorem przesłanej w ramach konkursu „Marki włącz się na wakacje” fotografii,
2) zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu „Marki włącz się na
wakacje”;
3) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Organizatora Konkursu „Marki włącz się na wakacje”;
4) nadesłana fotografia w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich ani przepisów
obowiązującego prawa;
5) wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu „Marki włącz
się na wakacje” autorskich praw majątkowych do przesłanej fotografii, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a) nieograniczonego wykorzystania w działalności Organizatora Konkursu „Marki
włącz się na wakacje” bez względu na sposób jej zwielokrotnienia i wprowadzania
do obrotu, w tym publikowania w materiałach reklamowych i promocyjnych
Organizatora Konkursu „Marki włącz się na wakacje”;
b) utrwalenia w całości lub części dowolną techniką;
c) zwielokrotnienia w całości lub częścią dowolną techniką;
d) wprowadzenia do pamięci komputera;
e) wyświetlania;
f) wprowadzania do obrotu;
g) wprowadzania i udostępniania na stronie internetowej i portalach
społecznościowych miasta Marki;
h) dokonywania modyfikacji, adaptacji elektronicznej, aktualizacji;
i) użyczania osobom trzecim.
…………………………………
miejscowość i data
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu Konkursu „Marki włącz się na wakacje”
Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Marki włącz się na wakacje”
dla osób niepełnoletnich

Dane uczestnika Konkursu
imię i nazwisko Uczestnika ………………………………………………………….
Adres e-mail …………………………………………………………………..
dane rodzica (opiekun)
imię i nazwisko ………………………………………………………….
numer telefonu ……………………………………………………………..
Oświadczam, że:
1) …………………………………..…………… jest autorem przesłanej w ramach konkursu
„Marki włącz się na wakacje” fotografii,
2) ……………………………………..……….... oraz ja zapoznaliśmy się i akceptujemy
postanowienia Regulaminu Konkursu „Marki włącz się na wakacje”;
3) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz ……………………………..….
danych osobowych przez Organizatora Konkursu „Marki włącz się na wakacje”;
4) dobrowolnie wyrażam zgodę na udział …………………………………………………….
w konkursie „Marki włącz się na wakacje”;
5) nadesłana fotografia w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich ani przepisów
obowiązującego prawa;
6) wyrażam w imieniu ……………………………………………... zgodę na nieodpłatne
przeniesienie na Organizatora Konkursu „Marki włącz się na wakacje” autorskich praw
majątkowych do przesłanej fotografii, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na
następujących polach eksploatacji:
a) nieograniczonego wykorzystania w działalności Organizatora Konkursu „Marki włącz
się na wakacje” bez względu na sposób jej zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu,
w tym publikowania w materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora
Konkursu „Marki włącz się na wakacje”;
b) utrwalenia w całości lub części dowolną techniką;
c) zwielokrotnienia w całości lub częścią dowolną techniką;
d) wprowadzenia do pamięci komputera;
e) wyświetlania;
f) wprowadzania do obrotu;
g) wprowadzania i udostępniania na stronie internetowej i portalach społecznościowych
miasta Marki;
h) dokonywania modyfikacji, adaptacji elektronicznej, aktualizacji;
i) użyczania osobom trzecim.

…………………………………

…………………………………….

miejscowość i data

czytelny podpis rodzica / opiekuna
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
Podpis: Signature-1188003973
Imię: Dariusz
Nazwisko: Pietrucha
Instytucja: Gmina Miasto Marki
Miejscowość: Marki
Województwo: mazowieckie
Kraj: PL
Data podpisu: 18 lipca 2019 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
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