
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                

REGULAMIN KONKURSU  
na wykonanie projektu maskotki  

XI sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11 
 
 
 

Światowe Forum Miejskie (WUF) to najważniejsza i największa konferencja poświęcona 

tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie, którą organizuje UN-Habitat, agenda 

ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich.  Jej cel to rozwiązywanie problemów, przed 

którymi stoi dziś większość miast na świecie - szybkiej urbanizacji i jej wpływu na 

społeczności, miasta, gospodarki, zmiany klimatyczne. Celem WUF jest doskonalenie 

wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez otwartą debatę. 

WUF to okazja do wymiany dobrych praktyk oraz dzielenia się zdobytymi 

doświadczeniami. Efektem spotkań są rekomendacje dla polityki miejskiej i rozwoju 

regionalnego dla rządów, regionów i miast. Wydarzenia WUF odbywają się co 2 lata i 

skupiają każdorazowo ok. 20 tysięcy osób, między innymi przedstawicieli rządów, 

regionów, miast, organizacji pozarządowych, a także organizacji oraz instytucji 

finansowych. 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady „Konkursu na wykonanie projektu maskotki XI sesji 

Światowego Forum Miejskiego – WUF11”, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Konkurs organizowany jest w związku z XI sesją Światowego Forum Miejskiego, zwanego 

dalej „WUF11”.  

3. Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zwane dalej 

„Organizatorem Konkursu”. 

4. Tematem Konkursu jest zaprojektowanie maskotki promującej WUF11, zwanej dalej  

„Maskotką”. 

5. Konkurs ma charakter ogólnopolski. 

 

§ 2. 

Ogólne warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do: młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych od 16 

roku życia oraz studentów uczelni wyższych do 25 roku życia, zwanymi dalej „Uczestnikami 

Konkursu”. 

2. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby spokrewnione z pracownikami Organizatora 

Konkursu oraz przedstawicielami Komisji Konkursowej, o której mowa w § 4. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Oznacza to, że autorom nie 

przysługuje żadne wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

projektów.  

4. Prace konkursowe muszą być pracami autorskimi, niezgłoszonymi i nienagrodzonymi 

wcześniej w innych konkursach, nieobciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób 

trzecich. 

 

§ 3. 

Cel i zakres przedmiotowy Konkursu 

 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego Maskotki, która będzie 

elementem wspierającym działania promujące WUF11.  

2. Zwycięska Maskotka będzie pełniła rolę przewodnika po wydarzeniu oraz informatora – 

przedstawiającego główne oraz poboczne cele wydarzenia jakim jest WUF. Maskotka będzie 

również promować działania realizowane przez UN-Habitat, promując zwiększenie 

świadomości na temat zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich na całym świecie, ze 

szczególnym uwzględnieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz Nowej Agendy Miejskiej 

ONZ. Zostanie wykorzystana do stworzenia materiałów promocyjnych WUF11 w tym: 

animacji, filmów informacyjno-promocyjnych oraz gadżetów, które będą dystrybuowane na 

najważniejszych wydarzeniach międzynarodowych oraz krajowych.   

3. Prace konkursowe podlegające ocenie muszą zostać wykonane za pomocą dowolnej techniki 

grafiki komputerowej i przesłane w formie elektronicznej. Maskotka musi być projektem 

graficznym, który będzie mógł zostać wykorzystany do różnych form promocji, zarówno w 

formie graficznej, jak również do produkcji gadżetów. 

4. Projekt Maskotki musi posiadać możliwość wykorzystania zarówno jako realnego gadżetu jak 

i w materiałach wideo oraz animacji – Maskotka powinna mieć kształt/postać, która będzie 

mogła  porozumiewać się z odbiorcą, wskazywać na przedmioty oraz poruszać się po 

powierzchniach/planszach.  

 

 

§ 4. 

Komisja Konkursowa 

1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Organizatora Konkursu, 

która wyłoni Zwycięzcę Konkursu oraz przyzna ewentualne wyróżnienia. 

2. Przewodniczącym Komisji Konkursowej będzie Pełnomocnik Rządu ds. Światowego Forum 

Miejskiego.  

3. W skład Komisji wejdzie minimum 5 Członków, powołanych przez Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej.  

4. Komisja Konkursowa nadzorować będzie prawidłowy przebieg Konkursu oraz dokona oceny 

formalnej zgłoszonych prac. 

5. Projekty niespełniające kryteriów formalnych, określonych w Regulaminie w § 5 ust 1, nie 

będą brane pod uwagę.  

6. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody oraz ewentualnych wyróżnień jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

6. Każdy z Członków Komisji Konkursowej otrzyma Kartę oceny projektów, której wzór jest 

określony w załączniku nr 1 do Regulaminu, za pomocą której oceni każdą pracę konkursową 

spełniającą kryteria formalne udziału w Konkursie. 

7. Każdy z Członków Komisji Konkursowej może przyznać za każde kryterium materialne od 0 

do 5 punktów. Łącznie za daną pracę Członek Komisji Konkursowej może przyznać 

maksymalnie 15 punktów.  

8. W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów przez więcej niż jeden projekt Maskotki 

ostateczna decyzja dotycząca przyznania nagrody głównej podejmowana jest przez 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

9. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządzany jest protokół. 

 

 

§ 5. 

Kryteria oceny prac konkursowych  

1. Kryteria formalne Konkursu: 

a) projekt Maskotki musi być zgodny z § 3 ust. 3; 

b) projekt Maskotki musi zawierać uzasadnienie (od 5 do 12 zdań) zawierające odniesienie 

do celów Konkursu opisanych w § 3 oraz kryteriów materialnych, o których mowa w ust. 2;  

c) projekt Maskotki musi mieć nazwę; 

d) nadesłany projekt Maskotki musi być oznaczona w sposób  jednoznacznie  identyfikujący  

autora, m.in.:  imię  i  nazwisko,  adres,  telefon kontaktowy (w przypadku osób 

niepełnoletnich – rodzica lub opiekuna prawnego), e-mail (w przypadku osób 

niepełnoletnich – rodzica lub opiekuna prawnego); 

e) wraz z projektem Maskotki należy nadesłać podpisaną Kartę zgłoszenia do konkursu, 

stanowiącą  załącznik nr 2 „Karta zgłoszenia do konkursu na wykonanie projektu maskotki 

„XI sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11” osoby pełnoletniej” do Regulaminu. W 

przypadku niepełnoletnich Uczestników Konkursu należy przesłać podpisaną Kartę 

zgłoszenia do konkursu, stanowiącą załącznik nr 3 „Karta zgłoszenia do konkursu na 

wykonanie projektu maskotki „XI sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11” osoby 

niepełnoletniej„ do Regulaminu,  

2. Niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1  skutkuje odrzuceniem projektu.  

2. Kryteria materialne oceny projektu Maskotki:  

a) pomysłowość oraz kreatywność projektu Maskotki, w tym nazwy, 

b) nawiązanie do tematyki Światowego Forum Miejskiego jako wydarzenia, 

c) walory artystyczne pracy (kompozycja, gama kolorystyczna, jakość wykonania), 

 

§ 6. 

Szczegółowe warunki udziału w Konkursie 

1. Każdy Uczestnik Konkursu biorący udział w Konkursie może zgłosić tylko jeden projekt 

Maskotki wraz z jej nazwą. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie Organizatorowi Konkursu, w terminie,  

o którym mowa w § 7 ust. 4, projektu Maskotki wraz z następującymi dokumentami:  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

1) jeżeli Uczestnik Konkursu jest osobą pełnoletnią: 

a) wypełniona i podpisana przez Uczestnika Konkursu Karta zgłoszenia do 

Konkursu, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu. Karta zawiera 

oświadczenie Uczestnika Konkursu o znajomości i akceptacji postanowień 

Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

b)  wypełniona i podpisana przez Uczestnika Konkursu zgoda na przeniesienie na 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej autorskich praw majątkowych, 

według wzoru określonego w załączniku nr 4 do Regulaminu. Przeniesienie 

autorskich praw majątkowych dotyczy zwycięskich i wyróżnionych prac 

konkursowych (w przypadku, kiedy wyróżnienia zostaną przyznane);  

2) jeżeli Uczestnik Konkursu jest osobą niepełnoletnią: 

a) wypełniona i podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu 

Karta zgłoszenia do Konkursu, stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu. Karta 

zawiera oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu o 

znajomości i akceptacji postanowień Regulaminu, zgodę rodzica/opiekuna 

prawnego Uczestnika Konkursu na udział w Konkursie, zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, 

b) wypełniona i podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu 

zgoda na przeniesienie na Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

autorskich praw majątkowych, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do 

Regulaminu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy zwycięskich i 

wyróżnionych prac konkursowych (w przypadku, kiedy wyróżnienia zostaną 

przyznane). 

3. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem pracy 

konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu. 

 

§ 7. 

Miejsce, termin i sposób składania prac 

1. Pracę wraz z Kartą zgłoszenia do Konkursu należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: 

promocja@mfipr.gov.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: „KONKURS – MASKOTKA 

WUF11” 

2. Pliki nadesłane pocztą elektroniczną muszą zawierać: pracę graficzną wyeksportowaną do 

pliku PDF oraz plik źródłowy (format zależny od programu graficznego, w którym zostanie 

wykonana).  

3. Duże pliki graficzne należy przesłać za pomocą dowolnej, bezpłatnej platformy hostingowej 

przeznaczonej do przesyłania dużych plików.  

4. Termin nadsyłania prac upływa 31.10.2021  r.  do godz. 23:59. Organizator Konkursu będzie 

brał pod uwagę datę oraz godzinę otrzymania wiadomości. 

5. Organizator Konkursu nie bierze pod uwagę plików uszkodzonych. 
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§ 8. 

Zasady przyznawania nagród 

1. W Konkursie zostanie przyznana nagroda główna dla autora najciekawszego projektu 

Maskotki, tj. projektu, który zdobędzie największą liczbę punktów przyznaną przez Komisję 

Konkursową. Komisja Konkursowa może przyznać również wyróżnienia. 

2. Nagrodą główną jest: 

a) nagroda pieniężna w wysokości 15 000,00 zł netto, 

b) imienne zaproszenie do udziału w XI sesji Światowego Forum Miejskiego w 

Katowicach, które odbędzie się w czerwcu 2022 roku i oficjalne wręczenie nagrody w 

formie podziękowania za wsparcie działań promocyjnych WUF11, przez Pełnomocnika 

Rządu ds. Światowego Forum Miejskiego oraz przedstawiciela Programu Narodów 

Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat). W przypadku osoby niepełnoletniej 

zaproszenie będzie obejmowało również rodzica/opiekuna prawnego zwycięzcy 

Konkursu. 

3. Nagrodą za wyróżnienie będą upominki promocyjne. 

4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.  

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 15.11.2021 r. przez opublikowanie zwycięskiej 

pracy konkursowej i informacji o zwycięzcy na profilach prowadzonych przez Organizatora 

Konkursu: m.in. na Facebooku, Instagramie, Twitterze oraz na stronie internetowej WUF11. 

Zostanie zamieszczona tam również informacja o ewentualnych wyróżnieniach. Zwycięzca 

Konkursu i osoby wyróżnione zostaną dodatkowo powiadomione drogą elektroniczną (e-mail).  

6. Podatek dochodowy od nagrody zostanie uregulowany przez Organizatora, zgodnie z ustawą 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 

z późn. zm.). Przyznana nagroda pieniężna będzie przekazana przelewem na konto laureata, 

a w przypadku osoby niepełnoletniej nr konta musi zostać podany przez opiekuna. 

 

§ 9. 

Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz ich opiekunów prawnych będą przetwarzane na 

podstawie zgody wyrażonej przez Uczestników Konkursu zawartej w załączniku nr 2 lub ich 

rodziców/opiekunów prawnych zawartej w załączniku nr 3. 

2. Administratorem danych osobowych jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, zwany dalej „Administratorem”. Za wykonanie praw 

wynikających z 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, zwanego dalej „RODO”, odpowiada Minister Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej. 

3.  Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) realizacji Konkursu, tj. wyłonienia laureatów Konkursu; 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

b) wykonania Maskotki według projektu autora zwycięskiej pracy oraz rozpowszechniania 

jej w dowolnej formie (m.in. maskotka, strój, animacja, grafika itd. ) w celu promocji XI sesji 

Światowego Forum Miejskiego w Katowicach. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych spowoduje 

brak możliwości udziału w konkursie.  

5. Na każdym etapie Konkursu Uczestnik Konkursu może skorzystać z prawa dostępu do 

danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 

danych, w zakresie i na zasadach wskazanych w RODO. Żądanie usunięcia danych przed 

zakończeniem Konkursu oznaczać będzie rezygnację z udziału w Konkursie. Żądania 

wykonania powyższych praw należy przekazywać wysyłając wiadomość na adres e-mail: 

IOD@mfipr.gov.pl  

6. Dane osobowe będą przetwarzane do dnia: 

a) wyłonienia laureatów Konkursu, jednak nie później niż do 31 grudnia 2027 r. - dla 

danych, o których mowa w ust. 3 lit. a; 

b) 31 grudnia 2027 r. – dla danych, o których mowa w ust. 3 lit. b. 

7. Dostęp do danych osobowych uzyskają upoważnieni pracownicy Administratora, w związku z 

wykonywaniem obowiązków służbowych.  

8. Jeżeli Uczestnik Konkursu lub rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu uzna, że dane 

osobowe są przetwarzane w sposób naruszający prawo, może złożyć skargę do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Z Inspektorem Ochrony Danych działającym w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 

można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: IOD@mfipr.gov.pl.  

 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia 

Konkursu, w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

2. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do niewyłaniania zwycięzcy, unieważnienia 

Konkursu, bez podania przyczyny. 

3. Przystąpienie  do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu. Osoby, które 

nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe 

informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu. 

4. Dodatkowych informacji udziela Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich 

w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, poprzez odpowiedzi na zapytania wysłane na 

skrzynkę e-mail: promocja@mfipr.gov.pl.  

5. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie oraz sporne, dotyczące organizacji, rozstrzyga 

Organizator Konkursu. 

 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 
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1. Karta oceny projektów. 

2. Karta zgłoszenia do konkursu na wykonanie projektu maskotki „XI sesji Światowego Forum 

Miejskiego – WUF11” osoby pełnoletniej.  

3. Karta zgłoszenia do konkursu na wykonanie projektu maskotki „XI sesji Światowego Forum 

Miejskiego – WUF11” osoby niepełnoletniej. 

4. Oświadczenie Uczestnika Konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu 

o wyrażeniu zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych. 


