Regulamin konkursu na projekt graficzny kart PEKA z okazji:
1. 50 rocznicy śmierci Krzysztofa Komedy (Trzcińskiego)
2. Obchodów Stulecia Uniwersytetu Poznańskiego im. Adama
Mickiewicza
3. 40 rocznicy umowy o partnerstwie Poznań - Hanower

I. Informacje ogólne
Organizator: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
1. Konkurs obejmuje opracowanie projektu graficznego z okazji:
a. 50 rocznicy śmierci Krzysztofa Komedy (Trzcińskiego),
b. Obchodów Stulecia Uniwersytetu Poznańskiego im. Adama Mickiewicza,
c. 40 rocznicy umowy o partnerstwie Poznań – Hanower.
II. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie projektu graficznego karty PEKA
który będzie zastosowany do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promujących publiczny
transport zbiorowy w Poznaniu oraz samą kartę PEKA. Znak będzie umieszczany m.in. w materiałach
promocyjnych, stronach WWW itp.
III. Warunki uczestnictwa
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
a) zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia;
b) złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora
konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego, stanowiące załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu oraz w przypadku osób fizycznych wyrażą zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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) RODO i ustawą
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.),
stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu;
2. Za osoby małoletnie oświadczenie, o którym mowa w lit. b), składają przedstawiciele ustawowi
(załącznik nr 2);
3. Przystępując do konkursu każdy z uczestników Konkursu składa oświadczenie (Załącznik nr 3
do regulaminu) stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich
majątkowych i osobistych praw autorskich;
4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia
praw określonych powyżej, uczestnik konkursu, którego dotyczy powyższe roszczenie,
zrekompensuje Zarządowi Transportu Miejskiego w Poznaniu, jako wyłącznie odpowiedzialny,
koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych.

5. Złożone w ramach konkursu grafiki stają się własnością Organizatora konkursu, który może je w
dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt graficzny do druku :
a) Powinien być przygotowany w palecie CMYK lub Panton
b) Jeżeli został zastosowany kolor specjalny to musi on zostać określony
c) Minimalna rozdzielczość grafik to 300 DPI – preferowana 600 DPI
d) Powinny zostać przewidziane spady minimum 2mm
e) Czcionka minimum 5 pkt.
2. Prace powinny zostać umieszczone na nośniku elektronicznym, na płycie CD lub DVD
zapisanych w co najmniej dwóch formatach:
a) PDF, JPG lub BMP
b) CDR, PSD, AI, INDD, QXD lub TIFF
3. Prace konkursowe powinny znajdować się w kopertach z napisem: „Konkurs na projekt
graficzny kart PEKA 2019”.
4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 projekty graficzne dla każdego z
motywów przewodnich zgodnie z pkt. I. 1. a., b., c. Tym samym każdy z uczestników łącznie
może złożyć 6 projektów graficznych

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych:
1. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora:
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59 60-770 Poznań, lub przesłać pocztą
na adres Organizatora w terminie do 31 grudnia 2018 r. z dopiskiem na kopercie: „Konkurs
na projekt graficzny kart PEKA 2019”
2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub
nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 nie będą podlegały ocenie Komisji
Konkursowej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia projektów
powstałych w trakcie przesyłki.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi Uczestnik
konkursu.

VI. Zasady przyznawania nagród:
1. Wyboru laureata konkursu na projekt graficzny kart PEKA 2019 dokonuje Komisja
Konkursowa powołana przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, na
zasadach i w terminie określonym przez Organizatora.
2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.

3. Zwycięskie prace zostaną umieszczone jako grafiki na kolekcjonerskich kartach PEKA na
okaziciela oraz dodatkowo zostaną opublikowane na stronach WWW wraz z podaniem imienia
i nazwiska twórcy.
4. Zwycięzcy otrzymają nagrodę w postaci upominków od Zarządu Transportu Miejskiego
5. Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłonienia laureata konkursu.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Planowana data ogłoszenia wyników: styczeń 2019 r.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu
Transportu Miejskiego – www.ztm.poznan.pl.

VIII. Organizator konkursu:
Zarząd Transportu Miejskiego
Ul. Matejki 59
60-770 Poznań

IX. Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) z siedzibą
przy ulicy Matejki 59, 60-770 Poznań.
Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przetwarzane:



ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem lub działania niezbędne
do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b),
na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a) – załącznik nr 4

Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by zrealizować umowę jaką Państwo zawierają z ZTM
przystępując do konkursu poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. Wykorzystujemy je do
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz do przeprowadzenia działań promocyjnych.
Dane będą przetwarzane do zakończenia działań związanych z przeprowadzeniem konkursu, a następnie
w ograniczonym zakresie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (6
lat).
Można kierować do ZTM wnioski zawierające żądania o realizację przysługujących praw, które dotyczą
w szczególności:
1)
dostępu do danych osobowych,
2)
sprostowania ich,
3)
usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
4)
ograniczenia przetwarzania,
5)
przenoszenia danych osobowych,
6)
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

Wniosek może być przesłany pocztą, mailowo, lub złożony za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta
ZTM.
W ZTM powołano Inspektora Ochrony Danych, który weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych
osobowych oraz dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez
ZTM. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z
ochroną Państwa danych osobowymi (w zakresie w jakim te dane są przetwarzane przez Administratora):



elektronicznie na adres e-mail: iod(at)ztm.poznan.pl,
pisemnie na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ZTM są dostępne na stronie
www.ztm.poznan.pl.

X. Wytyczne do projektowania

a) Należy zachować spady min 2mm
b) Wymiary karty – elementy awersu

b) Wymiary karty – elementy rewersu

c) Wymagane treści:








Logo PEKA
Logo Miasta Poznania
Dane kontaktowe :
tel. 61 646 33 44
www.peka.poznan.pl
Mail : kontakt@peka.poznan.pl
Tekst: „Karta na okaziciela”

Dodatkowo dla projektu I. 1. b. Obchody Stulecia Uniwersytetu Poznańskiego im. Adama
Mickiewicza
należy umieścić oficjalne logo 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego:
http://100lat.amu.edu.pl/dla-mediow/



Tekst na rewersie:

„ Karta jest Własnością Miasta Poznania.
Znalazca jest proszony o zwrot na adres / If found please return to :
Zarząd transportu Miejskiego ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
lub do najbliższego Punktu Obsługi Klienta ZTM.”

IX. Postanowienia końcowe
1. Przykładowe wzory okolicznościowych kart PEKA dostępne są pod adresem
https://www.peka.poznan.pl/web/portal/dla-turysty

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu na projekt graficzny karty PEKA z okazji:
a. 50 rocznicy śmierci Krzysztofa Komedy (Trzcińskiego)
b. Obchodów Stulecia Uniwersytetu Poznańskiego im. Adama Mickiewicza
c. 40 rocznicy umowy o partnerstwie Poznań – Hanower
o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw
majątkowych do projektu graficznego.

...................................................................
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Niniejszym

oświadczam,

że

wyrażam

zgodę

na

nieodpłatne

przeniesienie

na Organizatora konkursu na projekt graficzny karty PEKA z okazji:
a. 50 rocznicy śmierci Krzysztofa Komedy (Trzcińskiego)
b. Obchodów Stulecia Uniwersytetu Poznańskiego im. Adama Mickiewicza
c. 40 rocznicy umowy o partnerstwie Poznań – Hanower

całości autorskich praw majątkowych do projektu graficznego w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1191 z późn.
zm.).

……………………………….
/podpis uczestnika konkursu/

Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu na projekt graficzny karty PEKA z okazji:
a. 50 rocznicy śmierci Krzysztofa Komedy (Trzcińskiego)
b. Obchodów Stulecia Uniwersytetu Poznańskiego im. Adama Mickiewicza
c. 40 rocznicy umowy o partnerstwie Poznań – Hanower
o wyrażeniu zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w konkursie osoby
niepełnoletniej.

...................................................................
miejscowość i data

Ja, niżej podpisany/a, ……………………………………………………….. jako przedstawiciel
ustawowy małoletniego …………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

wyrażam

zgodę

na

jego

udział

w

konkursie

na

projekt

graficzny

karty PEKA z okazji:
a. 50 rocznicy śmierci Krzysztofa Komedy (Trzcińskiego)
b. Obchodów Stulecia Uniwersytetu Poznańskiego im. Adama Mickiewicza
c. 40 rocznicy umowy o partnerstwie Poznań – Hanower

określonych w Regulaminie konkursu.
Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej
twórczości .................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

.............................................................
(podpis przedstawiciela ustawowego)

Załącznik nr 3
do Regulaminu konkursu na projekt graficzny karty PEKA z okazji:
a. 50 rocznicy śmierci Krzysztofa Komedy (Trzcińskiego)
b. Obchodów Stulecia Uniwersytetu Poznańskiego im. Adama Mickiewicza
c. 40 rocznicy umowy o partnerstwie Poznań – Hanower
stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych
i osobistych praw autorskich.

...................................................................
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Ja,

............................................................................................

oświadczam,

że

złożona

przeze mnie praca w Konkursie na projekt graficzny karty PEKA z okazji:
a. 50 rocznicy śmierci Krzysztofa Komedy (Trzcińskiego)
b. Obchodów Stulecia Uniwersytetu Poznańskiego im. Adama Mickiewicza
c. 40 rocznicy umowy o partnerstwie Poznań – Hanower

organizowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu jest mojego autorstwa, nie
narusza praw osób trzecich, nie była zgłoszona do innego konkursu.

..........................................................
czytelny podpis

Załącznik nr 4
do Regulaminu konkursu na projekt graficzny karty PEKA z okazji:
a. 50 rocznicy śmierci Krzysztofa Komedy (Trzcińskiego)
b. Obchodów Stulecia Uniwersytetu Poznańskiego im. Adama Mickiewicza
c. 40 rocznicy umowy o partnerstwie Poznań – Hanower

...................................................................
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
konkursowej oraz wizerunku dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Rozporządzeniem 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) RODO i ustawą z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.).

..................................................................
czytelny podpis

