REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO „PODRÓŻ NA FALI”
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin Konkursu Plastycznego, zwany dalej jako “Regulamin” adresowany jest do dzieci ze
szkół podstawowych oraz podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych z województwa
pomorskiego zwanych dalej „Uczestnikami” i określa warunki uczestnictwa a także kryteria oceny prac
konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców w Konkursie Plastycznym pn. „Podróż na FALI”, zwanym
dalej jako „Konkurs”.
Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem”, jest InnoBaltica Sp. z o. o. z siedzibą przy ul.
Równej 19/21, 80-067 Gdańsk, zarejestrowana pod numerem KRS 0000311943 w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9571003404, kapitał zakładowy w kwocie 21 755 000 zł.
Konkurs jest realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0040/18-00, projektu
„Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego
integrację z transportem lokalnym - budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności”.
§2
CELE KONKURSU
Rozpowszechnianie idei korzystania z nowoczesnych rozwiązań w transporcie publicznym, który jest jednym
z bardziej przyjaznych środowisku sposobów przemieszczania się.
Zainteresowanie Uczestników nowoczesnym biletowym systemem FALA, który ułatwi bezproblemowe
dojazdy do szkoły, na zajęcia dodatkowe lub w inne miejsca. Systemem, który ma umożliwić pasażerom
dokonywania płatności za przejazdy bez konieczności znajomości cen biletów (taryf) obowiązujących na
danych trasach i w określonych miastach.
Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych u dzieci i młodzieży z wykorzystaniem nowych
technologii w transporcie publicznym.
Zainteresowanie i zaangażowanie Uczestników - przyszłych beneficjentów z województwa pomorskiego w współtworzenie kampanii promocyjnej „Zintegrowanego biletu FALA”.
§3
CZAS TRWANIA KONKURSU
Ogłoszenie konkursu: w dniu 9 grudnia 2020 r.
Termin składania prac: do dnia 19 lutego 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do dnia 7 kwietnia 2021 r.
Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Organizatora 8 kwietnia 2021 r.
Wręczenie nagród Zwycięzcom i Laureatom Konkursu: do dnia 14 maja 2021 r.
§4
WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat.
Konkurs rozgrywany, rozstrzygany i nagradzany będzie w następujących grupach:
I grupa - klasy 0-III – szkoła podstawowa/placówka oświatowo-wychowawcza
II grupa - klasy IV-VIII - szkoła podstawowa/placówka oświatowo-wychowawcza
Uczestnicy muszą uzyskać uprzednią zgodę przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna, kuratora),
zwanego dalej „Rodzicem”, na udział w Konkursie oraz przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z
postanowieniami Regulaminu.
Za Uczestników Konkursu, którzy nie ukończyli 13 lat lub są ubezwłasnowolnieni całkowicie, czynności
prawnych dokonują ich Rodzice. Zgoda Rodzica na udział Uczestnika w Konkursie (rozumiana również jako
działanie Rodzica w imieniu Uczestnika nie mającego zdolności do czynności prawnych) oznacza również
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
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Praca konkursowa musi być oryginalną pracą własną Uczestnika, wcześniej nieopublikowaną
i nieprzedstawianą na innych konkursach, do której przysługują mu pełne i wyłączne autorskie prawa
majątkowe i osobiste. Praca nie może zawierać jakichkolwiek treści o charakterze politycznym.
6. Praca konkursowa musi być opisana według Wzoru opisu pracy plastycznej (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
Regulaminu) oraz złożona wraz z kompletem prawidłowo wypełnionych i podpisanych (czytelnie imieniem i
nazwiskiem) Oświadczeń o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz zgód na
przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu).
7. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie może przedłożyć tylko jedną Pracę konkursową (prace grupowe
będą odrzucane).
8. Prace wysłane pocztą elektroniczną powinny być przed wysłaniem sfotografowane lub zeskanowane wraz z
załącznikami.
9. Prace anonimowe, nieopisane zgodnie z Regulaminem - będą odrzucane.
10. Prace niespełniające powyższych wymogów i/lub niepochodzące od Uczestników będą odrzucane bez
uzasadnienia.
11. Uczestnikami nie mogą być członkowie rodzin Organizatora (wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby
pozostające z nimi w faktycznym pożyciu i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia).
§5
TEMATYKA PRACY KONKURSOWEJ
1. “Podróż na FALI” - konkurs nawiązujący do nowotworzonego systemu biletowego w publicznym transporcie
zbiorowym pn. „Zintegrowany bilet FALA”.
2. Zadaniem Uczestników jest stworzenie plakatów obrazujących ich podróż tramwajem, autobusem,
pociągiem lub trolejbusem do ulubionych miejsc na Pomorzu.
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§6
WYMAGANIA PRACY KONKURSOWEJ
Praca konkursowa polega na stworzeniu plakatu „Podróż na FALI”.
Technika wykonywania pracy konkursowej jest dowolna (w formie tradycyjnej lub elektronicznie) z
wyłączeniem materiałów sypkich i łatwopalnych.
Format pracy – A3 lub A4.
Na odwrocie każda praca powinna być opisana według Wzoru opisu pracy plastycznej – stanowiącej
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
§7
TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
Prace konkursowe wraz ze wszystkim załącznikami należy dostarczyć do siedziby Organizatora lub przesyłać
do 19 lutego 2021 r. (włącznie):
a) pocztą tradycyjną na adres Organizatora z dopiskiem:
Konkurs „Podróż na FALI”
InnoBaltica Sp. z o.o.
ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk
lub
b) pocztą elektroniczną na adres: konkurs@innobaltica.pl, z dopiskiem w tytule maila: Konkurs
“Podróż na FALI”
Prace przesłane pocztą elektroniczną muszą spełniać następujące wymagania:
a) Muszą zostać przesłane w pliku: jpg, png lub pdf.
b) Maksymalny limit wszystkich załączników nie może być większy niż 20480 KB, a jeżeli rozmiar
załączników, przekracza podaną powyżej wartość – pracę można wysłać w oddzielnych e-mailach
zaznaczając np. Część I, Część II itd.
Prace nadane po terminie składania prac (decyduje data stempla pocztowego lub data nadania ostatniej z
wiadomości mailowych zawierających dokumenty na Konkurs) oraz prace, które wpłyną do Organizatora po
upływie 14 dni od terminu składania prac - zostaną odrzucone.
§8
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu pełni Organizator Konkursu.
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Wybór Zwycięzców i Laureatów Konkursu odbędzie się dwuetapowo.
W I etapie Konkursu wewnętrzna komisja Organizatora odrzuci prace, które nie spełniają warunków udziału
w Konkursie oraz wybierze najlepsze prace zakwalifikowane do etapu II tzw. krótką listę. O zakwalifikowaniu
Uczestnika do II etapu Konkursu powiadomieni zostaną Rodzice za pośrednictwem wybranego w Opisie
pracy plastycznej sposobu kontaktu (SMS lub e-mail).
W II etapie Konkursu na profilu Organizatora na Facebooku zostanie uruchomione głosowanie na nagrodę
publiczności, o której mowa w § 10 Regulaminu, a powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa,
spośród wytypowanych w I Etapie prac, dokona oceny i wyboru Zwycięzców i Laureatów Konkursu.
Prace Konkursowa oceniane będą według następujących kryteriów:
a) Atrakcyjność wizualna przedstawienia tematu Konkursu;
b) Czytelność przesłania tematu Konkursu dla odbiorców;
c) Zgodność z tematem oraz z wymogami technicznymi Konkursu;
d) Samodzielność wykonania.
Decyzja Komisji Konkursowej ma charakter ostateczny, nie przysługuje od niej odwołanie.
Wyłonienie Zwycięzców i Laureatów Konkursu nastąpi w terminie do dnia 7 kwietnia 2021 r., a wyniki
zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora w dniu 8 kwietnia 2021 r.
W przypadku, kiedy Zwycięzca lub Laureat wysłał pracę konkursową pocztą elektroniczną, jest zobowiązany
do dostarczenia oryginału pracy konkursowej w wersji papierowej do siedziby Organizatora lub przesłania
(w przypadku użycia narzędzi elektronicznych/graficznych jest to wydruk) wraz z załącznikami pocztą
tradycyjną na adres wskazany w § 7 ust. 1 lit a) Regulaminu, w terminie 14 dni od momentu ukazania się
wyników na stronie internetowej Organizatora (decyduje data stempla pocztowego). Prace nadane po
wskazanym powyżej terminie oraz prace, które wpłyną do Organizatora po upływie 14 dni od wskazanego
powyżej terminu - zostaną odrzucone, co jest jednoznaczne z niepowstaniem prawa do nagrody i powoduje
wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
W uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku kwarantanny Uczestnika bądź Rodzica) termin nadesłania
pracy w oryginale wraz z załącznikami może ulec zmianie, co każdorazowo będzie ustalane indywidualnie.
§9
NAGRODY
Komisja Konkursowa w poszczególnych kategoriach wiekowych przyzna po trzy nagrody główne dla
Zwycięzców oraz do czterech wyróżnień dla Laureatów. Organizator zastrzega sobie inny podział nagród, w
szczególności biorąc pod uwagę wskazania Komisji Konkursowej.
Komisja Konkursowa ma prawo do wytypowania większej ilości Laureatów (przyznania dodatkowych
wyróżnień), jak również do nieprzyznania nagród głównych i wyróżnień (niewyłonienia Zwycięzcy i/lub
Laureatów).
Zwycięzcy i Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody rzeczowe:
a) Telefon komórkowy o wartości do 1000 zł brutto - dla 3 Zwycięzców w każdej z kategorii wiekowych
Konkursu (nagroda główna);
b) Opaski sportowe z monitorem aktywności o wartości do 300 zł - dla 4 Laureatów w każdej z kategorii
wiekowych Konkursu (wyróżnienie);
c) Pamiątkowe dyplomy.
Wyniki Konkursu oraz kopie wybranych prac (wedle wyboru własnego Organizatora) zostaną opublikowane
na stronie internetowej Organizatora www.biletfala.pl oraz na fanpage-u Organizatora
https://www.facebook.com/innobaltica
O wynikach Konkursu powiadomieni zostaną Rodzice za pośrednictwem wybranego w Opisie pracy
plastycznej sposobu kontaktu (SMS lub e-mail). W ten sam sposób Rodzice Zwycięzców i Laureatów
powiadomieni zostaną o dacie i sposobie wręczenia nagród.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia roszczenia o wydanie nagrody na osoby trzecie.
Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród w Konkursie na ich ekwiwalent pieniężny i/lub na
inne nagrody rzeczowe.
Nagrody nieodebrane podczas uroczystości wręczenia nagród można odebrać do dnia 14 czerwca 2021 r. w
sekretariacie w siedzibie Organizatora.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Uczestnika złożony w terminie 7 dni od dnia wręczenia nagród,
zostanie ona przesłana przez Organizatora na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika. Koszt doręczenia
nagrody na terenie Polski obciąża Organizatora.

10. Nieodebranie nagrody w terminie do dnia 14 czerwca 2021 r., niezłożenie wniosku o jej doręczenie we
wskazanym wyżej terminie lub niewskazanie w żądaniu doręczenia nagrody adresu Uczestnika dla
doręczenia, skutkuje wygaśnięciem prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego
tytułu wobec Organizatora.
11. Warunkiem powstania prawa do nagrody, w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 9 Regulaminu jest
dostarczenie oryginału zwycięskiej pracy konkursowej Organizatorowi, w terminie i w sposób wskazany w §
8 ust. 9 Regulaminu.
12. Uroczyste wręczenie nagród połączone z otwarciem wystawy nagrodzonych Prac konkursowych planowane
jest w okresie 10 - 14 maja 2021 r. Mając na względzie sytuację epidemiczną w kraju, Organizator zastrzega
sobie możliwość organizacji wystawy pokonkursowej jedynie w formie wirtualnej na stronie internetowej
oraz w mediach społecznościowych Organizatora. W przypadku rezygnacji z uroczystości wręczenia nagród
Zwycięzcy i Laureaci otrzymają nagrody drogą pocztową na adres wskazany przez Uczestnika, zaś koszt
doręczenia nagród na terenie Polski poniesie w takim wypadku Organizator.
§10
NAGRODA PUBLICZNOŚCI
1. Obok nagród przewidzianych w § 9 Regulaminu, przyznana zostanie nagroda publiczności.
2. Prace spełniające warunki udziału w Konkursie, zakwalifikowane do jego II Etapu zgodnie z § 8 ust. 3
Regulaminu, zostaną udostępnione 15 marca 2021 roku w galerii zdjęć na fanpage-u Organizatora, na
portalu społecznościowym Facebook, https://www.facebook.com/innobaltica w albumie „Podróż na FALI”.
3. Użytkownicy serwisu społecznościowego Facebook zagłosują na prace wyłonione w I etapie przez
wewnętrzną Komisję Organizatora.
4. Swój głos oddawać mogą wyłącznie osoby posiadające aktywne konto w portalu społecznościowym
Facebook.
5. Użytkownicy oddają głosy za pomocą przycisku „Lubię To” lub „Super” pod grafiką z wybraną pracą
konkursową.
6. Nagroda publiczności przyznana zostanie Uczestnikowi, którego praca zdobędzie największą liczbę ww.
reakcji zgodnie z ust. 5 powyżej.
7. Głosowanie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, odbywać się będzie w dniach od 15 marca 2021 do 7
kwietnia 2021 roku (do godz. 23:59).
8. Ogłoszenie wyników nastąpi 8 kwietnia 2021 roku na profilu Organizatora na Facebook’u.
9. O zwycięstwie na nagrodę publiczności Rodzic Laureata poinformowany zostanie za pośrednictwem
wybranego w Opisie pracy plastycznej sposobu kontaktu (SMS lub e-mail).
10. Nagrodę publiczności stanowi nagroda rzeczowa - Słuchawki bezprzewodowe lub przewodowe o wartości
do 300 zł.
11. Wręczenie Nagrody Publiczności nastąpi w terminie i w sposób wskazany w § 9 ust. 12 Regulaminu. Zapisy §
9 ust. 5 – 12 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
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§11
ZGODY, PRAWA AUTORSKIE I DANE OSOBOWE
Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (działającego w jego imieniu
Rodzica) oświadczenia, że przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych do Pracy
konkursowej, oraz zobowiązanie do przeniesienia powyższych praw przez Uczestnika na Organizatora
nieodpłatnie, w szczególności w celu wykorzystania Pracy konkursowej na polach eksploatacji
wyszczególnionych w Oświadczeniu o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora
Konkursu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
Konkursu, wręczenia nagród, wykonywania osobistych i majątkowych prawa autorskich do Prac konkursowych
i dalszego wykorzystywania Prac konkursowych zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 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
(dalej jako „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
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Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do Pracy nadesłanej na Konkurs lub praw osób, których
wizerunek został w nich wykorzystany, w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
Załączenie prawidłowo wypełnionych i podpisanych Oświadczeń o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich
na Organizatora Konkursu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
niniejszego Regulaminu) stanowi warunek konieczny udziału w Konkursie. Prace konkursowe bez w/w
oświadczeń i zgód nie będą oceniane i podlegają odrzuceniu.
Przystępując do Konkursu Uczestnik (i działający w jego imieniu Rodzic) wyraża zgodę na publikację złożonej
Pracy konkursowej, w szczególności na stronach internetowych Organizatora oraz w prasie i mediach
społecznościowych.
Przystępując do Konkursu Uczestnik (i działający w jego imieniu Rodzic) zobowiązuje na żądanie Organizatora
podpisać nieodpłatną umowę licencyjną/umowę nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich (w zależności
od decyzji Organizatora) uprawniającą Organizatora m.in. do: wykonania kopii Pracy konkursowej i
wprowadzanie ich do obrotu, w szczególności w formie druku i zwielokrotniania elektronicznego,
prezentowania ich i wykorzystywania w materiałach elektronicznych i w drukowanych materiałach
promocyjnych, podczas wystawy pokonkursowej, w elementach małej architektury; przystankach, punktach
sprzedaży, wykorzystania ich w materiałach promujących Organizatora np. plakatach, broszurach,
gadżetach, prezentacjach, mapach itp. Z tytułu zawarcia Umowy Licencyjnej/Umowy przeniesienia praw
autorskich Uczestnikowi nie będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie. Organizator uprawniony będzie
do przeniesienia praw nabytych na podstawie umowy licencyjnej na osoby trzecie.
§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawnych lub
innych istotnych zdarzeń;
b) odstąpienia od organizacji Konkursu bez podawania przyczyny;
c) unieważnienia Konkursu bez podawania przyczyny;
d) nierozstrzygnięcia Konkursu, w szczególności w przypadku małej ilości nadesłanych prac.
Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane na oficjalnych profilach Organizatora, na portalach
społecznościowych oraz na stronach internetowych Organizatora, a także do opracowania materiałów
promujących system FALA (w szczególności przeniesienie grafiki na: Kartę FALA, plakaty, ulotki itp.).
Organizator nabywa własność zgłoszonych do udziału w Konkursie egzemplarzy Prac oraz ich wydruków.
Prace przesłane do konkursu nie będą zwracane.
Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem Uczestników w uroczystości
wręczenia nagród ani żadnych innych kosztów związanych z udziałem w Konkursie.
Organizator traktować będzie prace z największą starannością, jednak nie bierze odpowiedzialności za ich
zaginięcie bądź uszkodzenie, zwłaszcza podczas transportu.
Organizatorzy nie odpowiadają za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez
Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody.
Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerem tel. +48 58 712 95 14 oraz +48
58 712 95 22 lub e-mail: jl@innobaltica.pl oraz na stronie internetowej www.biletfala.pl
Udział w Konkursie równoznaczny jest z akceptacją przez Rodzica i Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz
stanowi nieodwołaną zgodę na podejmowanie przez Organizatora kontakt z Rodzicem i Uczestnikiem na
wskazane przez nich adresy korespondencyjne, adresy e-mail oraz numery telefonów w sprawach
związanych z Konkursem oraz dalszym wykorzystywaniem Prac konkursowych.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w
tym odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
a) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem
poszanowania praw nabytych Uczestników;
b) Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część;
c) Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia Konkursu.

