Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ON.0050.1179.2020.PS
Prezydenta Miasta Bielska-Białej
z dnia 1 lipca 2020 r.
Regulamin konkursu artystycznego dla Seniorów Miasta Bielska-Białej w 2020 roku pod nazwą
„Senior – Aktywny mimo wszystko – Czas epidemii”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowo zasady konkursu artystycznego dla Seniorów Miasta
Bielska-Białej zorganizowanego w 2020 roku pod nazwą: „Senior – Aktywny mimo wszystko – Czas
epidemii”.
2. Konkurs organizowany jest przez Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
z siedzibą:43-300 Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 1, zwany dalej „Organizatorem”, w ramach obchodów
Dni Seniora w 2020 roku.
3. Celem Konkursu jest artystyczne pokazanie, w jaki sposób Seniorzy radzili sobie w czasie
obowiązującego stanu epidemicznego związanego z koronawirusem - w kategorii fotografia, praca
plastyczna, wiersz lub proza poetycka.
4. Uczestnikiem Konkursu może być tylko nieprofesjonalny Twórca – osoba w wieku powyżej
60 roku życia zamieszkująca na terenie Miasta Bielska-Białej, zgłaszająca 1 (jedną) pracę w dowolnie
wybranej kategorii.
§ 2. Szczegóły konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w poszczególnych kategoriach konkursu jest dostarczenie do dnia
14 sierpnia 2020 r. (liczy się data wpływu) do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, II piętro, pok. 225 – prac artystycznych oznaczonych wyłącznie
„Pseudonimem” wraz z zamkniętą kopertą oznaczoną tym samym „Pseudonimem”, zawierającą
wypełniony Formularz zgłoszenia z danymi osobowymi.
2. Wymagane dane osobowe winny być podane na Formularzu zgłoszenia – stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs
artystyczny dla Seniorów Miasta Bielska-Białej w 2020 roku” oraz opatrzonej „Pseudonimem”.
3. Brak wymaganego wieku, niezamieszkiwanie na terenie Miasta Bielska-Białej, przekroczenie
limitu ilości czy objętości prac, zgłoszenie się w więcej niż jednej kategorii, niezachowanie określonej
formy prac, przekroczenie terminu składania prac, ujawnienie danych osobowych na pracy lub
kopercie, – spowoduje dyskwalifikację uczestnika.
4. Kategoria Fotografia – obejmuje wykonanie 1 zdjęcia o tematyce konkursowej, w dowolnej
technice fotograficznej i za pomocą dowolnego sprzętu fotograficznego, również telefonu
komórkowego oraz wydrukowanie na papierze fotograficznym w rozmiarze A5 lub A4.
5. Kategoria Praca Plastyczna – obejmuje wykonanie 1 pracy związanej z tematyką konkursu,
na dowolnym materiale (np. papier, płótno, drewno) w formacie A3 lub A4, w dowolnie wybranej
technice.
6. Kategoria Wiersz lub Proza poetycka – obejmuje napisanie maksymalnie do 3 wierszy
własnego autorstwa, które nie przekroczą 3 stron A4 lub tekstu prozatorskiego o charakterze
poetyckim, który nie przekroczy 3 stron A4, na temat wynikający z ogłoszonego konkursu.
7. Prace zgłoszone na konkurs nie mogą być wcześniej publicznie wystawiane, publikowane czy
nagradzane w innych konkursach.

8. Prace zgłoszone do konkursu oceni Jury Konkursu.
9. Dla zwycięzców w każdej z kategorii przewidziano trzy równorzędne nagrody wyróżnienia oraz
jedną Nagrodę Specjalną dla najstarszego uczestnika konkursu.
10. Zgłoszone prace plastyczne i fotograficzne zostaną pokazane szerszej publiczności na
specjalnie zorganizowanej wystawie, natomiast wybrane prace literackie mogą zostać wydane
w formie zbioru tekstów.
11. O wynikach konkursu laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie lub email’em. Informacja o wynikach konkursu zostanie również opublikowana na stronach internetowych
Organizatora.
12. Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu ogłoszeniu wyników.
13. Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, wystawa pokonkursowa oraz ewentualna
promocja wydawnictwa pokonkursowego odbędzie się w październiku 2020 r. w Sali Sesyjnej Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, I piętro, sala nr 30.
14. Dokładny termin ogłoszenia wyników zostanie podany do publicznej wiadomości na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronach internetowych Organizatora, a laureaci i wyróżnieni
o terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail’em.
15. Osoby zaproszone (uczestnicy konkursu) przyjeżdżają na własny koszt.
16. Organizator nie zwraca dostarczonych prac, a udział w konkursie wymaga nieodpłatnego
przeniesienia na Organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do pracy plastycznej,
fotograficznej i literackiej oraz wyrażenia zgody na korzystanie z tych praw. Przeniesienie, o którym
mowa, obejmuje pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), a w szczególności:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy plastycznej – wytwarzanie określoną techniką jej
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo
egzemplarzami, na których pracę plastyczną utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub
najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania pracy plastycznej w sposób inny
niż wyżej wymieniony – publiczne wystawienie na organizowanych przez organizatora konkursu
wystawach, wyświetlenie, wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci Internet,
udostępnianie pracy plastycznej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym.
17. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w kopercie z danymi osobowymi zgód,
w tym na przetwarzanie danych osobowych wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku w związku
z organizowanym konkursem oraz podpisanie oświadczeń, w tym o akceptacji warunków konkursu
ujętych w Regulaminie Konkursu i oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną. Tylko
osoby spełniające wymagania Regulaminu Konkursu będą dopuszczone do uczestnictwa w
Konkursie. Formularz oświadczeń i klauzuli RODO stanowi załacznik nr 2 do regulaminu.
§ 3. Jury Konkursu
1. Nagrody przyznawane są przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej na wniosek Jury Konkursu,
zwanego dalej „Jury”.
2. W skład Jury wchodzą:
1) Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej,
2) Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,
3) Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,
4) Dyrektor Galerii Bielskiej BWA,

5) Dyrektor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej,
6) Zastępca Dyrektora Książnicy Beskidzkiej,
7) Fotoreporter Wydziału Prasowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
3. Przewodniczącym Jury jest Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
4. Do obowiązków Przewodniczącego Jury należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń członków Jury,
2) czuwanie nad procedurą przyznawania nagród,
3) zatwierdzanie protokołów z posiedzeń Jury.
5. Członkowie Jury pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia.
§ 4. Tryb przyznawania nagród
1. Po upływie terminu dostarczania dzieł, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej dokonują weryfikacji nadesłanych prac pod kątem spełnienia kryteriów
formalnych, na podstawie Karty Oceny, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.
2. W przypadku stwierdzenia okoliczności wynikających z §2 pkt 3 Regulaminu Konkursu,
pracownicy Wydziału Polityki Społecznej informują pisemnie Uczestnika o dyskwalifikacji i jej
przyczynach.
3. Prace, których zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym,
zostaną przekazane Jury.
4. Każdy członek Jury dokonuje wyboru maksymalnie trzech dzieł w każdej z kategorii, spośród
zgłoszonych prac.
5. Nagrody wyróżnienia zostają przyznane trzem twórcom, którzy uzyskają największa liczbę
głosów.
6. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez czterech lub więcej Kandydatów, każdy
z członków Jury dokonuje wyboru jednego spośród nich.
7. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Jury.
8. Jury podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co
najmniej połowy składu Jury określonego w Regulaminie.
9. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
10. Jury przekaże Prezydentowi Miasta Bielska-Białej informację o wyróżnionych osobach wraz
z wnioskiem o przyznanie nagród.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz formularz oświadczeń i klauzuli RODO
dostępne są na stronach internetowych: www.seniorzybielsko.pl, https://bielsko-biala.pl/politykaspoleczna/aktualnosci oraz w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6,
piętro 2, pokój 225.
2. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w Regulaminie, Uczestnik
wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.
3. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Wydziale Polityki
Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – telefon nr 33 49 71 492 lub e-mail:
seniorzy@um.bielsko.pl.

