
UCHWAŁA  NR 142/544/2021 

ZARZĄDU POWIATU KARTUSKIEGO 

z dnia 26 sierpnia 2021 roku  

w sprawie przyjęcia Regulamin Konkursu na opracowanie projektu gadżetu 

promocyjnego Powiatu Kartuskiego 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038)  

 

Zarząd Powiatu Kartuskiego 

w składzie: 

1) Bogdan Łapa     -  Starosta Kartuski 

2) Piotr Fikus   -  Wicestarosta 

3) Iwona Formela  -  Członek Zarządu 

 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin Konkursu na opracowanie projektu gadżetu promocyjnego 

Powiatu Kartuskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wicedyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i 

Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

S T A R O S T A 

/-/ Bogdan Łapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu 

na opracowanie projektu gadżetu promocyjnego Powiatu Kartuskiego 
 

Ogłasza się konkurs na opracowanie projektu gadżetu promocyjnego Powiatu Kartuskiego w 

celu pozyskania narzędzia, służącego budowaniu nowoczesnego wizerunku Powiatu, 

inspirowanego dziedzictwem kulturowym oraz osiągnięciami w dziedzinie innowacji.  

W związku z powyższym, podjęcie uchwały uważam za zasadne.  
 

 

Opracował: 

Wojciech Okroj 

Wicedyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i  Promocji  

Starostwa Powiatowego w Kartuzach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Załącznik do uchwały Nr 142/544/2021 
                Zarządu Powiatu Kartuskiego 

               z dnia 26 sierpnia 2021 r. 
REGULAMIN KONKURSU 

na opracowanie projektu gadżetu promocyjnego Powiatu Kartuskiego 
 
 

Konkurs na opracowanie projektu gadżetu promocyjnego Powiatu Kartuskiego ma na celu 

pozyskanie narzędzia, służącego budowaniu nowoczesnego wizerunku Powiatu, inspirowanego 

dziedzictwem kulturowym oraz osiągnięciami w dziedzinie innowacji. Nowoczesny wizerunek 

Powiatu powinien bazować na tożsamości marki „Powiat Kartuski”, łącząc harmonijnie mądrość 

tradycji z dynamiką i kreatywnością jego mieszkańców. 

 
§ 1 

ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich odbywa się Konkurs na opracowanie projektu 

gadżetu promocyjnego Powiatu Kartuskiego, zwany dalej w treści Regulaminu Projektem oraz 

warunki uczestnictwa w nim. 

2. Organizatorem Konkursu jest Powiat Kartuski z siedzibą w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1,                

83-300 Kartuzy. 

3. Celem Konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie gadżetu, który będzie w ciekawy i 

inspirujący sposób promował Powiat Kartuski. Projekt powinien nawiązywać i odwoływać się do 

kultury, historii, przyrody i turystycznego charakteru powiatu. Praca może być inspirowana logiem 

promocyjnym lub herbem Powiatu Kartuskiego. 

4. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. 

5. Konkurs jest prowadzony w języku polskim. Wszystkie materiały winny być sporządzone                   

w języku polskim. Jeżeli dokumenty zostały sporządzone w języku innym niż polski, powinny 

zostać przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski, wykonanym przez tłumacza, który 

posiada stosowne uprawnienia do tłumaczenia tego typu dokumentów.  

 
§ 2 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
 

1. Konkurs trwa od 1 września 2021 roku do 15 października 2021 r. 

2. Ogłoszenie o Konkursie zostaje wywieszone na stronie www.kartuskipowiat.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1. 

3. Nadesłany Projekt gadżetu promocyjnego powinien spełniać następujące wymogi: 

1) być Projektem autorskim, 

2) umożliwiać wdrożenie Projektu do produkcji masowej w oparciu o znane i dostępne 

technologie produkcyjne, 

3) nie być nigdzie uprzednio publikowany. 

4. Projekt gadżetu powinien:  

1) posiadać wartość użytkową, 

2) być oryginalny w formie, 

http://www.kartuskipowiat.pl/


3) mieć charakter uniwersalny, 

4) być produktem trwałym, który będzie mógł być przechowywany i dystrybuowany                        

w dłuższym okresie. 

 
§ 3 

WARUNKI UDZIAŁU 
 

1. Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

1) złożyły Projekt zgodnie z Regulaminem Konkursu, 

2) złożyły wraz z Projektem wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik do Regulaminu), 

3) są pełnoletnie albo legitymują się pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na udział 

w Konkursie. Zgodę należy dołączyć do Formularza Zgłoszeniowego. 

2.   Projekt może być zgłaszany indywidualnie lub zespołowo, przy czym każdy z członków zespołu 

powinien złożyć Formularz Zgłoszeniowy. 

3. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 projekty. 

4. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

5. Organizator Konkursu nie zwraca kosztów przygotowania Projektu. 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. 

7.   Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku, kiedy 

żaden z nadesłanych do Konkursu Projektów nie będzie spełniał oczekiwań Organizatora.  

8. Projekt  można składać w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kartuzach lub przesłać 

pocztą bądź przesyłką kurierską na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 

83-300 Kartuzy - do 15 października 2021 r. do godz. 15:00 z dopiskiem „Konkurs na 

opracowanie projektu gadżetu promocyjnego Powiatu Kartuskiego”, albo przesłać mailowo 

na adres: kultura@kartuskipowiat.pl. W przypadku wysłania pracy pocztą lub kurierem 

decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Kartuzach. 

9. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem 

Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego Projektu gadżetu nadesłanego wraz  

z Formularzem Zgłoszeniowym lub z tytułu jego niewykorzystania albo wykorzystania  

w ograniczonym zakresie. 

10. Koszty przesyłki ponoszą autorzy Projektu.  

11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników Starostwa 

Powiatowego w Kartuzach i Komisji Konkursowej. 

 

     § 4 

FORMA PREZENTACJI PROJEKTU 
 

 1. Projekt musi składać się z części opisowej oraz części graficznej. 

1)  część opisowa Projektu nie może przekroczyć 1800 znaków (1 strona w formacie A4)                    

i musi zawierać: 

a) opis Projektu wykazujący zgodność koncepcji z oczekiwaniami Organizatora Konkursu 

określonymi w § 2  Regulaminu Konkursu, 

b) wskazanie materiałów do zastosowania przy realizacji Projektu w stopniu 

umożliwiającym jego wykonanie. 

       2)   część graficzna projektu musi: 

mailto:kultura@kartuskipowiat.pl


a) zawierać prezentację graficzną Projektu (wizualizacje, rysunki) – min. 2 do max. 4 

plansz rozmiaru A4; 

b) zostać dostarczona także na nośniku elektronicznym w formacie JPG 300 dpi lub PDF 

300 dpi. 

2.  Projekty niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie Konkursu lub nadesłane                   

po upływie terminu, o którym mowa w § 2 i § 3 Regulaminu, nie będą podlegały ocenie Komisji 

Konkursu. 

 

§ 5 
KRYTERIA OCENY 

 
1. Projekty będą oceniane przez Komisję Konkursową w składzie wyznaczonym  przez 

Organizatora. 

2. Prace konkursowe będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:  

1) wartości projektowe:  

 a) oddanie charakteru regionu, 

 b) oryginalność, niepowtarzalność, 

2) wartości marketingowe:  

 a) łatwość rozpoznania i zapamiętywania, 

3) wartości użytkowe:  

 a) łatwa skalowalność i czytelność w różnych skalach, 

 b) funkcjonowanie w wersji barwnej i czarno-białej. 

3. Komisja Konkursowa dokona oceny prac w terminie do 25 października 2021 r.  

4. Decyzja Komisji Konkursowej  jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 

5. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpisują członkowie Komisji 

Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu. 

6. Laureat (w przypadku pracy zbiorowej – Laureaci) Konkursu zostanie powiadomiony 

telefonicznie lub pisemnie o wynikach Konkursu oraz sposobie przekazania nagrody. Dodatkowo 

wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora – 

www.kartuskipowiat.pl . 

 
 

§ 6 
NAGRODY 

 

1. Organizator przewiduje nagrodę dla Uczestnika, którego praca zostanie wybrana przez Komisję 

Konkursową, jako zwycięską w wysokości 2.500,00 złotych brutto (słownie: dwa tysiące 

pięćset złotych 00/100 ).   

2. W przypadku pracy zbiorowej, nagroda opisana w ust. 1 dotyczy całego zespołu zgłaszającego 

Projekt.  

 

 

 

 

http://www.kartuskipowiat.pl/


§ 7 
OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH 

 
1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, składając pracę konkursową, przenoszą tym samym na 

Organizatora prawa autorskie majątkowe do całości złożonej pracy na wszelkich polach 

eksploatacji. 

2. Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne przeniesienie na Powiat Kartuski własności 

egzemplarzy pracy konkursowej (forma pisemna oraz elektroniczna). 

 
 

§ 8 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO 

 
1. Wszelkie dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez 

Organizatora wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu na zasadach 

określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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), zwane dalej RODO oraz ustawie z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

2. Organizator Konkursu zobowiązuje się do stosowania zasady poufności dotyczącej 

pozyskanych w ramach Konkursu danych osobowych oraz innych informacji i zobowiązuje się 

nie udostępniać ich osobom trzecim, chyba że za pisemną zgodą osoby, której dane dotyczą. 

3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO. 

4. Organizator Konkursu informuje, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych  

w Starostwie Powiatowym w Kartuzach udostępnionych przez uczestników Konkursu jest 

Starosta Kartuski  ul. Dworcowa 1 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 03 28.   

5. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony 

danych:  Michalina Treder, ul. Gdańska 21, 83-300 Kartuzy tel. 534 086 656, 

 e-mail:iod@kartuskipowiat.pl. 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu zawarte w poczcie elektronicznej będą przetwarzane do 

czasu zakończenia procedury konkursowej. Wnioski w postaci papierowej zostaną protokolarnie 

zniszczone do końca roku kalendarzowego.  

8. Przekazanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych organizatorowi ma charakter 

dobrowolny, i jest niezbędne do udziału w Konkursie. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo 

dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po 

upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje również prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie 

danych osobowych do momentu jej wycofania. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa. (Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00). 

 

 



§ 9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Laureaci nagrodzonych prac zachowują prawo do wykorzystania informacji o wygranej                        

w niniejszym Konkursie. 

2. Laureat wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska w mediach, w szczególności na stronie 

www.kartuskipowiat.pl. 

3. Regulamin Konkursu oraz Formularz Zgłoszeniowy są udostępnione na stronie internetowej 

Organizatora – www.kartuskipowiat.pl 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w każdym czasie. 

5. Regulamin Konkursu oraz Formularz Zgłoszeniowy dostępne są także w siedzibie Wydziału 

Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26, a 

szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać, pisząc na adres: kultura@kartuskipowiat.pl. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Imię  

i nazwisko 

adres e-mail tel. kontaktowy Nazwy załączników/ załączonych 

plików 

Uwagi 

http://www.kartuskipowiat.pl/
http://www.kartuskipowiat.pl/
mailto:kultura@kartuskipowiat.pl


     

 

Oświadczenia 

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu na opracowanie projektu gadżetu 

promocyjnego Powiatu Kartuskiego i akceptuję wszystkie postanowienia w nim zawarte. 

Oświadczam, iż jestem autorką/em zgłoszonego/ych do Konkursu Projektu/ów i udzielam automatycznie 

bez dodatkowego oświadczenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora oraz przenoszę 

nieodpłatnie na rzecz Organizatora majątkowe prawa autorskie zgodnie z § 7 Regulaminu Konkursu. 

…………………………………….. 

(data i podpis uczestnika konkursu) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, 

nr telefonu, adres e-mail, wizerunek (zdjęcie) dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu na 

opracowanie projektu gadżetu promocyjnego Powiatu Kartuskiego 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) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.). Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/-a o 

przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

……………………………………….. 

(data i podpis uczestnika konkursu) 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, wizerunek 

(zdjęcia) w materiałach Organizatora, w mediach oraz na portalach informacyjnych i portalach 

społecznościowych – w celu popularyzacji Konkursu oraz promocji Powiatu Kartuskiego. 

……………………………………….. 

(data i podpis uczestnika konkursu) 

Klauzula informacyjna 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 

z późn. zm.) – dalej zwane RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w 

Formularzu zgłoszeniowym o udziale w Konkursie na opracowanie projektu gadżetu promocyjnego Powiatu Kartuskiego jest 

Starosta Kartuski, zwany dalej: „Administratorem”. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem, pisząc na adres: 

Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy lub telefonując pod numer: 58 681 03 28. Może również 



Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych 

telefonując pod numer: 534 086 656 lub wysyłając e-mail na adres: iod@kartuskipowiat.pl   

2. Dane osobowe uczestników Konkursu na opracowanie projektu gadżetu promocyjnego Powiatu Kartuskiego będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyłącznie w celu organizacji i realizacji Konkursu. 

3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z organizacją i Konkursu na opracowanie 

projektu gadżetu promocyjnego Powiatu Kartuskiego. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 4, dane osobowe mogą być udostępniane innym 

upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być: 

a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, 

b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

6. Uczestnikowi Konkursu na opracowanie projektu gadżetu promocyjnego Powiatu Kartuskiego przysługuje prawo cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub przez okres niezbędny do 

realizacji celu, o którym mowa w pkt 4, do czasu zakończenia jego realizacji, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez 

przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich kopii (art. 15 RODO), 

b) żądania sprostowania danych (art. 16 RODO), 

c) żądania usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO), 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), 

e) przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), 

f) wniesienia sprzeciwu lub wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. 

9. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu1. 

Zapoznałam się/zapoznałem się 

…………………………….. ………………………………………. 

(Data) (Czytelny podpis) 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega 

na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności 

do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 

preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 


