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   Regulamin konkursu na projekt maskotki promującej kampanię ,,Opole w Rytmie Życzliwości” 

      § 1 

     Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

2. Konkurs dotyczący przygotowania projektu maskotki promującej kampanię ,,Opole w Rytmie 
Życzliwości” prowadzony jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

3. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Opola. 

4. Obsługę konkursu prowadzi Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola oraz Centrum 
Informacyjno - Edukacyjne ,,Senior w Opolu" - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. 

5. Konkurs jest realizowany jako część kampanii edukacyjno – informacyjnej ,,Opole w Rytmie Życzliwości” 
mającej  na celu rozpowszechnianie życzliwej postawy społecznej wobec innych, a przez to dodatkowo 
powstrzymanie mowy nienawiści. Celem głównym Kampanii jest promowanie życzliwości rozumianej 
m.in. jako: tolerancja,  uczynność, uprzejmość, uczciwość, wrażliwość, opiekuńczość, serdeczność, 
współczucie, przyjaźń, zrozumienie, ciepło, poświęcenie, empatię, szczodrość, lojalność, pomoc, 
zrozumienie, otwartość, wrażliwość, szacunek, wielkoduszność, wyrozumiałość, troska, dobro oraz 
poruszanie  kwestii pozytywnych zachowań m.in. wobec osób starszych czy niepełnosprawnych. 

§  2 

             Przedmiot konkursu 

1. Konkurs jest konkursem techniczno – plastycznym, którego celem jest przygotowanie projektu maskotki 

promującej kampanię ,,Opole w Rytmie Życzliwości”. 

2. Każdy uczestnik może również zaproponować imię dla maskotki. 

3. Konkurs ma rozwijać zdolności  techniczno - plastyczne, promować  właściwe zachowania i postawy 
związane z życzliwością wśród mieszkańców Miasta Opola sprzyjające szeroko rozumianej integracji m.in.  
 z osobami niepełnosprawnymi i seniorami. 

4. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronach internetowych: Urzędu Miasta Opola: 
- www.opole.pl oraz Centrum Informacyjno - Edukacyjnego ,,Senior w Opolu":www.seniorwopolu.pl. 
Wszelkie bieżące informacje dotyczące konkursu publikowane będą na ww. stronach internetowych.   

                     §  3 

Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie 
 

1. Udział w konkursie jest otwarty i nieograniczony, przy czym wszyscy uczestnicy biorą w nim udział na 
jednakowych zasadach. Nie przewiduje się wyodrębnienia kategorii w oparciu o wiek. 

2. Konkurs przewiduje zgłoszenia indywidualne, nie dopuszcza się zgłoszeń grupowych. 
3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika nienaruszające praw autorskich 

osób trzecich nigdzie poprzednio niepublikowane. 
4. Konkurs ma charakter jednoetapowy.  
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§  4 
                                                      Forma prezentacji pracy konkursowej  

 
1. Prace konkursowe mogą być przygotowane w dowolnej technice (m.in. akwarele, pastele, plakatówki, 

wycinanka, kredki, masa plastyczna, techniki mieszane, prace przestrzenne, prototyp maskotki itp.).  

2. Zdjęcie/skan pracy konkursowej należy przesłać w pliku w formacie jpg, png, lub pdf. 

                     § 5 

             Zasady oceny 

1. Prace zgłoszone do konkursu będą oceniane przez komisję konkursową, w skład której wejdą: 
 
        a)   Pan Przemysław Zych - Zastępca Prezydenta Miasta Opola - Przewodniczący; 
        b)   Pani Dorota Rutkowska - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola; 
        c)   Pan Mateusz Szpryngiel - Kierownik Referatu Spraw Społecznych Wydziału Polityki Społecznej        
 Urzędu Miasta Opola; 
        d)  Przedstawiciel Centrum Informacyjno - Edukacyjnego ,,Senior w Opolu" - Miejski Ośrodek    
 Pomocy Rodzinie w Opolu - 1 osoba; 
        e)    Przedstawiciel Wydziału Promocji Urzędu Miasta Opola - 1 osoba.         

2.    Posiedzenie komisji konkursowej zwołuje Przewodniczący. 
3.    Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności wybór laureatów konkursu. 
4.    Z przeprowadzonego posiedzenia komisji sporządza się protokół.  

 
                                                                               § 6 
 
                                                                          Kryteria oceny prac 

 
1. Zgodność wykonanych prac z ww. regulaminem. 
2. Odniesienie do hasła ,,Opole w Rytmie Życzliwości”. 
3. Skojarzenie maskotki z promocją Kampanii ,,Opole w Rytmie Życzliwości”. 
4. Poprawność merytoryczna. 
5. Kreatywność. 
6. Czytelność przekazu. 
7. Estetyka wykonania.  

 
                  §  7 
           
                                    Sposób składania prac konkursowych oraz terminarz konkursu 

 
1. Prace konkursowe należy przesłać na adres  e-mail: m.jarosz-basztabin@mopr.opole.pl.  
2. Pracę należy wysłać pocztą w zamkniętej kopercie (w przypadku pracy przestrzennej, prototypu maskotki) 

w opakowaniu tekturowym, z napisem: praca konkursowa maskotka ,,Opole w Rytmie Życzliwości” na 
adres: Centrum Informacyjno – Edukacyjnego ,,Senior w Opolu, ul. Krakowska 32, 45-075 Opole lub 
dostarczyć osobiście do Centrum Informacyjno – Edukacyjnego ,,Senior w Opolu”. 

3. Osoba chcąca wziąć udział w konkursie zobowiązana jest do wypełnienia: 
a) załącznika nr 1 (Karta zgłoszenia do konkursu na projekt maskotki promującej kampanię 

,,Opole w Rytmie Życzliwości”).   

4. Ogłoszenie konkursu: lipiec 2021 r. 

5. Termin składania prac upływa: 30 września 2021 r. 

6. Termin ogłoszenie wyników: październik 2021 r.    
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                                             §  8  

              Nagrody 
 

1. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator konkursu. 

2. Autor/rzy 3 najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe (bony podarunkowe) o wartości: 

- 1 miejsce – 500,00 zł brutto; 

             - 2 miejsce – 350,00 zł brutto; 
             - 3 miejsce – 200,00 zł brutto. 

 (Łączna pula nagród 1050,00 zł brutto). 

3. Nagroda pozostaje własnością Organizatora do momentu przekazania jej uczestnikowi Konkursu. 

4. O terminie i miejscu odbioru nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie oraz za 

pomocą korespondencji e-mail przez pracownika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z 

jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika, w tym wynikającej z błędnych lub 

niekompletnych danych kontaktowych podanych przez uczestnika Konkursu, lub zmiany tych danych 

uniemożliwiającej kontakt z uczestnikiem lub odebranie przez niego wygranej nagrody. 

6. Nagrody nieodebrane przez Zwycięzcę Konkursu w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia Konkursu 

przechodzą na własność Organizatora. 

 
                      § 9 

        Prawa autorskie 

1. Przystępując do Konkursu uczestnicy przyznają Organizatorowi prawa do bezpłatnego eksponowania oraz 

bezpłatnych publikacji zgłoszonych prac, w jakiejkolwiek postaci: rzeczywistej, drukowanej, telewizyjnej 

albo cyfrowej, włączając internet.  

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do korekty nagrodzonych prac w celu przystosowania ich do 

wydruku, zlecenia usługi wykonania maskotki promującej kampanię ,,Opole w Rytmie Życzliwości”. 

               § 10 

              Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przedmiotowego konkursu. 

2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

3. Wszelkich dodatkowych informacji o przedmiotowym konkursie można uzyskać w Wydziale Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Opola oraz Centrum Informacyjno - Edukacyjnym ,,Senior  
w Opolu" - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu .  

4. Zgłoszenie do Konkursu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia 
konkursu, wyłonienia prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz w celach promocji i informacji o Konkursie, 
zgodnie z przepisami 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 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Oświadczenie o 
wyrażeniu zgody zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

5. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest zawarta w Załączniku nr 2 
do Regulaminu Konkursu.  

6.  W przypadku wycofania przez uczestnika konkursu lub osoby zgłaszającej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, formularz zgłoszeniowy zawierające jego dane osobowe zostanie niezwłocznie zniszczony.  

 

 


