
Urząd Statystyczny we Wrocławiu oraz Urząd Miasta Jeleniej Góry ogłaszają konkurs na opracowanie 
infografiki pt. „Liczymy na Jelenią Górę”. Praca ma przedstawiać graficzną wizualizację informacji/danych 
statystycznych, możliwych do pozyskania z Banku Danych Lokalnych (BDL) GUS oraz promować walory 
miasta. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs na infografikę 
„Liczymy na Jelenią Górę”, pokazującą możliwość wykorzystania zasobów informacyjnych Banku 
Danych Lokalnych (BDL) Głównego Urzędu Statystycznego do promocji walorów Miasta. 

2. Organizatorami Konkursu są: 
Urząd Statystyczny we Wrocławiu  
ul. Oławska 31 
50-950 Wrocław 
oraz  
Urząd Miasta Jeleniej Góry 
Pl. Ratuszowy 58 
58-500 Jelenia Góra 
Zwani dalej Organizatorami. 

§ 2. Cel Konkursu 

Celem konkursu jest pokazanie, w jaki sposób można - korzystając z zasobów informacyjnych Banku 
Danych Lokalnych, dostępnego na Portalu Informacyjnym GUS (stat.gov.pl) - przedstawić walory Miasta, 
pokazać zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich kilku lat oraz wskazać szanse rozwoju dla obecnych 
i przyszłych mieszkańców Jeleniej Góry. Infografiki będą wykorzystane do promocji Miasta i popularyzacji 
zasobów informacyjnych BDL (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/kategoria/725#).  

§ 3. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, 
z wyłączeniem pracowników jednostek organizacyjnych obydwu Urzędów. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do dnia 29 listopada br. (do godz. 15:00) 
nie więcej niż 3 projektów infografik wraz z formularzem uczestnictwa stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu. Decyduje termin (data, godzina) dostarczenia prac do siedziby 
Organizatora, zgodnie z ustępem 4. 

3. Przesyłki mailowe powinny zostać zatytułowane: „Konkurs na infografikę - Liczymy na Jelenią Górę 
– Imię i Nazwisko autora projektu”. 

4. Projekty wraz z formularzem uczestnictwa prosimy przesyłać na adres Urzędu Statystycznego 
we Wrocławiu: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl lub bezpośrednio (łącznie z nośnikiem wersji 
elektronicznej: CD/DVD) na adres: Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, 
ul. 1 Maja 1, 50-500 Jelenia Góra - z dopiskiem na kopercie „Konkurs na infografikę - Liczymy na 
Jelenią Górę”.  

5. Przesyłki muszą zawierać kompletne informacje teleadresowe w zakresie umożliwiającym kontakt 
z autorem projektu.  

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

§ 4. Zasady Konkursu 

1. Za przystąpienie do Konkursu uważa się dostarczenie oraz udostępnienie projektu infografiki,  
wraz z niezbędną dokumentacją, zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu. 

2. Prace zgłoszone do udziału w Konkursie zostaną ocenione przez Komisję. Ocena będzie 
uwzględniać zgodność pracy z tematem, oryginalność i wartość estetyczną projektu. Regulamin 
pracy Komisji zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Komisja wybierze laureatów Konkursu i przyzna nagrody dla trzech najlepszych infografik. 
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4. Autorzy projektów, o których mowa w ust. 3, otrzymają nagrody, odpowiednio: 

1. Miejsce - tablet + upominki od Miasta Jelenia Góra 

2. Miejsce - czytnik e-book + upominki od Miasta Jelenia Góra 

3. Miejsce - słuchawki bezprzewodowe + upominki od Miasta Jelenia Góra 
5. Komisja Konkursowa ma prawo do innego podziału nagród w zależności od liczby i jakości 

nadesłanych prac.  
6. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Organizatorów w ciągu 

tygodnia od daty zakończenia Konkursu, tj. do dnia 20 grudnia 2019 r.  
7. Informacje o Konkursie (Regulamin, Formularz uczestnictwa oraz inne komunikaty przygotowane 

przez Komisję Konkursową) wraz z wynikami umieszczone zostaną na Portalach Informacyjnych 
Urzędu Statystycznego we Wrocławiu pod adresem wroclaw.stat.gov.pl oraz Urzędu Miasta Jeleniej 
Góry pod adresem www.jeleniagora.pl. 

8. Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni korespondencyjnie, mailowo lub telefonicznie, 
nie później niż 13 grudnia 2019 r., o sposobie przekazania nagród. 

9. Nagrodzone prace będą wykorzystywane podczas działań promocyjnych organizowanych przez 
Urząd Statystyczny we Wrocławiu oraz Urząd Miasta Jeleniej Góry. 

§ 5. Ustalenia techniczne 

1. Nadesłane prace muszą być sporządzone zgodnie z wytycznymi technicznymi: 
a. Układ pionowy 
b. Rozmiar nie większy niż: 900 pikseli szerokości i 1800 pikseli wysokości.  
c. Kolorystyka pracy – RGB. 
d. Wykorzystany program graficzny – dowolny. 
e. Wszystkie elementy (z wyjątkiem części nagłówkowej, która może zawierać bitmapy) 

powinny być rysowane jako wektory lub przed zapisem do pliku wyjściowego 
zwektoryzowane.  

f. Format pliku wyjściowego – PDF, JPG.  
g. Glify (teksty i inne wykorzystane znaki zawarte w tablicy znaków danego fontu) powinny 

być zamienione na krzywe. 
2. Projekt musi zawierać informację o źródle danych: adres internetowy i nazwę Banku Danych 

Lokalnych GUS. 
3. Informacji w sprawie zawartości i sposobu uzyskania danych z Banku Danych Lokalnych udziela 

administrator bazy, kontakt: bdl@stat.gov.pl. 

§ 6.  Prawo własności intelektualnej 

1. Organizatorzy zastrzegają, iż z chwilą otrzymania nagrody przez autorów zwycięskich projektów, 
przechodzą na nich autorskie prawa majątkowe w stosunku do zwycięskich projektów oraz 
wszelkich ich elementów, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 nastąpi na wszystkich 
polach eksploatacji znanych w chwili przeniesienia praw autorskich, w szczególności: 
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektów lub ich elementów - bezpośrednie lub 

pośrednie, w części lub w całości, wytwarzanie i reprodukowanie projektów, w każdej 
technice, a w szczególności: zapisu magnetycznego, techniką cyfrową - wprowadzanie do 
pamięci komputera jakąkolwiek techniką, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezpośrednio 
lub pośrednio, w sposób stały lub czasowy, w części lub w całości na wszelkich nośnikach 
danych, w postaci egzemplarzy wykorzystywanych do zapoznania się z projektem w sposób 
bezpośredni lub pośredni;  

- w zakresie rozpowszechniania projektów lub ich elementów w postaci publicznego 
wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania projektów lub ich elementów, 
wystawienie lub takie publiczne udostępnienie projektów, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym – udostępnianie w sieciach komputerowych, 
w szczególności w Internecie, wprowadzanie do pamięci komputera jakąkolwiek techniką 
włącznie z tymczasowa (czasową) postacią, wykorzystanie w jakichkolwiek środkach 
masowego przekazu; 

- w zakresie tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian 
w projektach, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 
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- w zakresie rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, projektu, jego elementu lub ich 
kopii. 

3. W przypadku gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, nieobjęte niniejszym 
Regulaminem, w ramach których projekty mogą być wykorzystywane, autorzy zwycięskich 
projektów zobowiązują się przenieść nieodpłatnie na Organizatorów autorskie prawa majątkowe 
do projektów i ich elementów również na nowych polach eksploatacji. 

4. Uczestnik Konkursu, z chwilą otrzymania nagrody, przenosi na Organizatorów prawo własności 
wszystkich egzemplarzy projektu, w tym zewnętrznych nośników danych, na których projekty 
zostały utrwalone. 

5. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatorów – obok autorskich praw majątkowych – wyłączne 
prawo zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego do projektu (w rozumieniu art. 2 
ust. 1-2 Prawa autorskiego), w tym Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorom na dokonywanie 
opracowań, przeróbek, adaptacji projektu – w zakresie i na polach eksploatacji określonych w ust. 
2. 

6. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się nie korzystać z autorskich praw osobistych do projektu, o 
których mowa w art. 16 pkt 4 Prawa autorskiego, względem Organizatorów oraz żadnych innych 
podmiotów. 

7. W razie gdyby projekt lub jakikolwiek jego element mógłby stanowić wynalazek, odkrycie lub 
udoskonalenie (podlegające lub niepodlegające opatentowaniu), wówczas w każdym takim 
przypadku Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przekazania Organizatorom:  
- pełnego i dokładnego opisu takiego wynalazku, odkrycia lub udoskonalenia, 
- pełnych i wyczerpujących informacji i instrukcji w zakresie wykonywania praw i obowiązków 

z nimi związanych,  
a Organizatorzy będą wyłącznie uprawnieni do nich bez konieczności dokonywania żadnych 
dodatkowych płatności na rzecz Uczestnika Konkursu. 

8. Uczestnik Konkursu przeniesie na Organizatorów prawo do uzyskania ewentualnego patentu na 
wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego na 
projekt lub jakikolwiek jego element od chwili ich powstania. 

9. Ponadto, jeżeli projekt obejmuje jakikolwiek pomysł, metodę lub informację nadającą się do 
wykorzystania, a nie będącą wynalazkiem, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się przedstawić 
Organizatorom lub podmiotowi przez niego wskazanemu ich pełny i szczegółowy opis i przekazać 
je na własność Organizatorom. 

10. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż wszelkie jego oświadczenia wyrażone w treści niniejszego 
paragrafu nie zostaną przez niego cofnięte.  

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Konkursu, z chwilą przekazania formularza uczestnictwa oraz projektu na adres 
wskazany w § 3 ust. 4, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do rozstrzygnięcia Konkursu, ogłoszenia wyników i przekazania nagród. 

2. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że:  
1) projekt jest wolny od wad prawnych;  
2) projekt jest wynikiem jego indywidualnej twórczości i wykonał go osobiście;  
3) prawa autorskie do projektu nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób 
trzecich. 

3. Autorzy zwycięskich projektów zwalniają Organizatorów konkursu wskazanych w § 1 ust. 2 
z wszelkich roszczeń, jakie mogą zostać zgłoszone przez osoby trzecie w związku z opublikowaniem 
zwycięskich prac oraz naprawią wszelkie poniesione przez Organizatorów szkody i pokryją 
wszelkie wydatki wynikające z roszczeń osób trzecich w związku z nieprawdziwymi 
oświadczeniami. 

4. Komisja zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków 
uczestnictwa w Konkursie. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie opublikowana 
w taki sam sposób, w jaki został ogłoszony niniejszy Regulamin. 

5. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Konkursu rozstrzygane będą przez Organizatorów 
konkursu. 

6. Pytania w sprawach konkursu można kierować do:  

- Aliny Bieńkowskiej, tel. 75 6424047, e-mail: a.bienkowska@stat.gov.pl 
- Alicji Pietrusiewicz, tel. 71 3716363, e-mail: a.pietrusiewicz@stat.gov.pl 

mailto:a.bienkowska@stat.gov.p
mailto:a.pietrusiewicz@stat.gov.pl

