
ZARZĄDZENIE NR 14/2023 
STAROSTY SŁUPSKIEGO 

z dnia 2 lutego 2023 r. 

w sprawie organizacji konkursu graficznego pn. "Zaprojektuj grafikę promująca 120 lat 
budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku" 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1526) zarządza się co następuje: 

§ 1. 1. Organizuje się konkurs graficzny pn. "Zaprojektuj grafikę promującą 120 lat budynku Starostwa 
Powiatowego w Słupsku". 

2. Regulamin konkursu, wzór karty zgłoszenia oraz zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział 
w konkursie osoby niepełnoletniej, stanowią odpowiednio załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   
Starosta Słupski 

 
 

Paweł Lisowski 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 399FC974-CEF0-4EBF-BB05-2D0A3EB25AB7. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/2023 

Starosty Słupskiego 

z dnia 2 lutego 2023 r. 

Regulamin konkursu graficznego: 
„Zaprojektuj grafikę promującą 120 lat budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku” 

§ 1. 
Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Powiat Słupski. 

§ 2.  
Przedmiot konkursu 

Tematem konkursu jest wykonanie pracy graficznej, służącej promocji 120-lecia budynku Starostwa 
Powiatowego w Słupsku na materiałach informacyjnych wydawanych przez Powiat Słupski. Projekty 
powinny tematycznie być związane przede wszystkim z budynkiem starostwa, ale mogą zawierać również 
elementy charakterystyczne dla powiatu słupskiego i jego lokalizacji. Prace będą umieszczane w formie 
nadruków na materiałach promocyjnych, tj.: kubkach ceramicznych, ręcznikach, torbach płóciennych, 
koszulkach t-shirt, magnesach oraz innych gadżetach. 

§ 3.  
Warunki uczestnictwa 

1.Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest przede wszystkim do grafików, projektantów, 
artystów plastyków oraz osób zajmujących się projektowaniem graficznym, lecz konkurs ma charakter 
otwarty. 

2.Organizator oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także ich najbliższa rodzina nie mogą brać 
udziału w konkursie ani pomagać uczestnikom. 

3.Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4.Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać od 1 do 3 projektów graficznych. 

5.Prace powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były 
nagradzane. Ponadto uczestnik zobowiązuje się, że w czasie trwania Konkursu autorskie prawa majątkowe 
do zgłaszanego Projektu graficznego nie zostaną przez niego zbyte ani obciążone na rzecz osób trzecich. 

6.Prace nie mogą naruszać praw autorskich innych osób. 

7.Prace muszą być wykonane w technice grafiki komputerowej. Kompozycja pracy powinna zamknąć się 
w kwadracie lub prostokącie o podstawie minimum 20 cm, maksimum 30 cm, przy rozdzielczości co 
najmniej 300 DPI. 

8.Przyjmowanie prac konkursowych odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres: 
promocja@powiat.slupsk.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: grafika Powiat Słupski  -imię i nazwisko 
autora pracy. Załączone pliki mogą mieć maksymalnie 10 MB. 

9.Uczestnik przesyła prace w formie elektronicznej w formacie PDF (tryb koloru –CMYK). Do 
przesłanych projektów należy załączyć skan karty zgłoszeniowej oraz oświadczenia (załącznik nr 2 do 
niniejszego Zarządzenia). Osoby niepełnoletnie obowiązane są dołączyć również pisemną zgodę rodziców 
lub opiekunów na udział w konkursie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia. Formularz 
zgłoszeniowy i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej www.powiat.slupsk.pl 

10.Poprzez podanie danych osobowych uczestnik w razie wygrania konkursu wyraża zgodę na 
opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronie www.powiat.slupsk.pl  oraz profilu FB Morski Powiat 
Słupski. 

11.Baza danych osobowych zebranych w Konkursie będzie wykorzystana przez Organizatora Konkursu 
wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 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 – RODO . Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych 
oraz ich weryfikacji. Administratorem danych osobowych jest Powiat Słupski. 
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§ 4.  
Harmonogram konkursu i ocena prac konkursowych 

1.Ogłoszenie konkursu – 10.02.2023 r. 

2.Przyjmowanie prac konkursowych – do 15.03.2023 r. 

3.Zgłoszone do Konkursu projekty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez 
Organizatora, pod względem wymogów formalnych oraz na podstawie kryteriów wskazanych w ust.5. 

4.Ocena prac przez Komisję konkursową nastąpi do dnia 31.03.2023 r. Decyzja Komisji jest ostateczna 
i nie podlega weryfikacji. 

5.Projekty graficzne oceniane będą pod względem zgodności z tematyką konkursu, atrakcyjności 
i estetyki wizualnej projektów, oryginalności, spójności i pomysłowości w przekazaniu treści. 

6.Projekty nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, praw osób 
trzecich oraz winny być wolne od wad prawnych. Projekty naruszające ww. prawa nie będą brane pod 
uwagę w Konkursie. 

7.W Konkursie nie mogą brać udziału projekty, które w całości lub w części były zgłaszane na inny 
konkurs, otrzymały nagrodę lub były publikowane w jakiejkolwiek postaci. 

8.Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.powiat.slupsk.pl  oraz na profilu FB 
Morski Powiat Słupski. Jednocześnie laureaci zostaną o wyniku powiadomieni drogą mailową lub 
telefoniczną. 

§ 5.  
Nagrody i wyróżnienia 

1.W konkursie zostaną przyznane nagrody dla laureatów najciekawszych prac. 

2.Nagrodami w konkursie są: 

I nagroda: 5.000,00 zł brutto; 

II nagroda: 2.000,00 zł brutto; 

3.Organizator dopuszcza możliwość przyznania III nagrody w wysokości 500 zł brutto. O jej 
przydzieleniu decydować będzie Komisja konkursowa. 

4.Wypłacana nagroda zostanie opodatkowana podatkiem dochodowym, zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

5.Warunkiem odbioru nagrody przez uczestnika nagrodzonego w konkursie jest podpisanie umowy 
o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do nagrodzonego projektu. 

6.Informacje o terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną przekazane uczestnikom drogą mailową oraz 
opublikowane na stronie www.powiat.slupsk.pl  oraz profilu FB Morski Powiat Słupski. 

7.Komisja może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody lub przyznać nagrodę ex aequo. 

§ 6.  
Prawa autorskie oraz prawo wykorzystania nagrodzonych projektów 

1.Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora konkursu. 

2.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie na Organizatora konkursu praw autorskich na 
następujących polach eksploatacji, bez prawa do wynagrodzenia: 

a)wykorzystanie prac na stronie internetowej www.powiat.slupsk.pl, profilu FB Morski Powiat Słupski, 
biuletynie Informacyjnym Powiatu Słupskiego, publikacjach medialnych, materiałach informacyjnych, 
w tym ulotkach i broszurach oraz do znakowania materiałów promocyjnych Powiatu Słupskiego; 

b)pokonkursowa prezentacja nadesłanych prac; 

c)utrwalenia na dowolnym nośniku; 

d)zwielokrotniania dowolną techniką, w tym: drukarską i cyfrową; 

e)wprowadzania do obrotu 
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f)publicznego odtwarzania, wystawienia, wyświetlenia dowolną techniką; 

g)wyraża zgodę, aby prawo do eksploatacji na polach określonych w pkt. 2 odnosić również do 
eksploatacji dowolnej części projektu, a także do eksploatacji całości lub części projektu w połączeniu 
z pracami innych autorów, w dowolnych publikacjach; 

h)upoważnia również Organizatora do rozporządzania oraz korzystania z projektu graficznego, 
w zakresie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie 
bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody. 

3.Z chwilą wypłacenia nagrody, o której mowa w § 5 ust. 2 i 3, laureat przenosi na Organizatora, 
a Organizator nabywa nieodpłatnie całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Projektu 
graficznego bez żadnych ograniczeń czasowych lub terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji 
określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 2509), w tym zwłaszcza w zakresie: 

a)utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, sitodruku oraz techniką cyfrową; 

b)wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c)publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; 

d)wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci informatycznych wszelkiego rodzaju oraz 
eksploatacji za pomocą nowych technologii, w tym publicznego udostępniania Projektu graficznego w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci 
Internet; 

e)wykorzystania dla celów promocyjnych i reklamowych, w szczególności w Internecie, prasie, radiu, 
telewizji oraz we wszelkich innych formach merchandisingu lub działaniach promocyjnych Organizatora. 

§ 7.  
Postanowienia końcowe 

1.Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku gdy: 

a.nie wpłynie żadna praca konkursowa, 

b.nadesłane prace nie spełnią warunków Regulaminu, 

c.ich artystyczny poziom przekazu będzie niezadowalający, 

d.wystąpi sytuacja niezależna od Organizatora uniemożliwiająca rozstrzygnięcie konkursu. 

2.Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z Konkursu. 

3.Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 

4.Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

5.Koszt przygotowania projektu i złożenia pracy konkursowej leży po stronie Uczestnika. 

6.Organizator niniejszego konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które 
nie naruszają praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili 
opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie www.powiat.slupsk.pl. 

7.Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Organizatora. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/2023 

Starosty Słupskiego 

z dnia 2 lutego 2023 r. 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 
KONKURSU GRAFICZNEGO 

pn. „Zaprojektuj grafikę promującą 120 lat budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku” 
ogłoszonego przez Starostę Słupskiego 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………….. 

Rok urodzenia ………………………………………………………………………….. 

Kontakt tel.. ……………………………………………………………………………. 

Adres e-mail …………………………………………………………………………… 

Liczba projektów graficznych zgłoszonych do konkursu: 

I   -  .………… 

II  -  ………… 

III - ………..... 

Oświadczam, że osoba wymieniona powyżej z imienia i nazwiska jest autorem wszystkich projektów 
graficznych złożonych na Konkurs wraz z tą kartą, a dane są zgodne z prawdą.   

    

Podpisanie niniejszego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu. 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych oraz na podawanie do publicznej 
wiadomości mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku w związku z udziałem w  konkursie „Przyroda 
Powiatu w obiektywie – edycja 2022” we wszystkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o nim 
i jego wynikach. 

      …………………………………………………… 

       (data, podpis uczestnika konkursu) 

KLAZULA INFORMACYJNA 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Starosta Słupski z siedzibą w Słupsku 
przy ul. Szarych Szeregów 14. 

Kontakt: 

- bezpośrednio, po wcześniejszym ustaleniu terminu, w siedzibie Starostwa; 

- korespondencyjnie: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk; 

- poprzez ePUAP: /770979683/SkrytkaESP; 

- telefonicznie: 59 84 18 500; 

- e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl. 

Inspektor Danych Osobowych  

Kontakt: 

- korespondencyjnie: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk; 

- telefonicznie: 59 84 18 724; 

- e-mail: iod@powiat.slupsk.pl. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 399FC974-CEF0-4EBF-BB05-2D0A3EB25AB7. Podpisany Strona 1



Podstawa prawna i cele przetwarzania  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu „Zaprojektuj 
grafikę promującą 120 lat budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku”na podstawie wyrażonej zgody 
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celach wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 

Odbiorcy danych osobowych  

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. 

Okres przechowywania danych  

Przekazane dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa m.in. ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Prawa osób, których dane dotyczą  

Osoby, których dane przetwarza Administrator mają prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

- sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania; 

- usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego 
z przepisu prawa; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

- przenoszenia danych; 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- wniesienia skargi do Prezesa UODO, tj. organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych. 

Informacja o prawie do cofnięcia zgody  

Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia 
będzie skuteczne              o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane. 

Informacja o wymogu podania danych  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zorganizowania konkursu. Odmowa 
uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie i odbiór nagród. 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

  

       Przyjmuję do wiadomości powyższe informacje: 

        

       …………………………………………………… 

        (data, podpis uczestnika konkursu) 
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/2023 

Starosty Słupskiego 

z dnia 2 lutego 2023 r. 

ZGODA RODZICA (opiekuna prawnego) 
na udział osoby niepełnoletniej w konkursie graficznym pn. „Zaprojektuj grafikę promującą 120 lat 

budynku Starostwa Powiatowego  w Słupsku” 

Ja, niżej podpisany/a……………………………..…………………………..………………………. 

(imię nazwisko, stopień pokrewieństwa) 

wyrażam zgodę na udział …………………………............................................................................ 

(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, wiek) 

w powiatowym konkursie fotograficznym pn. „Zaprojektuj grafikę promującą 120 lat budynku Starostwa 
Powiatowego w Słupsku” 

organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuję jego postanowienia 
oraz, że pouczyłem/am o jego treści osobę biorącą udział w Konkursie. 

Oświadczam, że osoba wymieniona powyżej z imienia i nazwiska jest autorem wszystkich projektów 
graficznych złożonych na Konkurs wraz z tą kartą, a dane są zgodne z prawdą. 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych mojego dziecka/podopiecznego oraz na 
podawanie do publicznej wiadomości jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w związku                        
z udziałem w  konkursie „Zaprojektuj grafikę promującą 120 lat budynku Starostwa Powiatowego 
w Słupsku” we wszystkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o nim i jego wynikach. 

          

             
      …………………………………………………… 

(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

KLAZULA INFORMACYJNA 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Starosta Słupski z siedzibą w Słupsku 
przy ul. Szarych Szeregów 14. 

Kontakt: 

- bezpośrednio, po wcześniejszym ustaleniu terminu, w siedzibie Starostwa; 

- korespondencyjnie: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk; 

- poprzez ePUAP: /770979683/SkrytkaESP; 

- telefonicznie: 59 84 18 500; 

- e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl. 

Inspektor Danych Osobowych  

Kontakt: 

- korespondencyjnie: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk; 

- telefonicznie: 59 84 18 724; 

- e-mail: iod@powiat.slupsk.pl. 

Podstawa prawna i cele przetwarzania  
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Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu „Zaprojektuj 
grafikę promującą 120 lat budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku”na podstawie wyrażonej zgody 
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celach wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 

Odbiorcy danych osobowych  

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. 

Okres przechowywania danych  

Przekazane dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa m.in. ustawy  z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Prawa osób, których dane dotyczą  

Osoby, których dane przetwarza Administrator mają prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

- sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania; 

- usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego 

z przepisu prawa; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

- przenoszenia danych; 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- wniesienia skargi do Prezesa UODO, tj. organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych. 

Informacja o prawie do cofnięcia zgody  

Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia 
będzie skuteczne             o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane. 

Informacja o wymogu podania danych  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zorganizowania konkursu. Omowa 
uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie i odbiór nagród. 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

      Przyjmuję do wiadomości powyższe informacje: 

      …………………………………………………… 

(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Id: 399FC974-CEF0-4EBF-BB05-2D0A3EB25AB7. Podpisany Strona 2


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1
	Zalacznik 2
	Zalacznik 3

