
REGULAMIN KONKURSU

#MobilnaMetropolia

DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW ONLINE SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW OMGGS
W RAMACH PRAC NAD PLANEM ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI

DLA OBSZARU METROPOLITALNEGO GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu #MobilnaMetropolia (zwanego dalej Konkursem) jest Stowarzyszenie Obszar
Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot z siedzibą w Gdańsku (80-830) przy ul. Długi Targ 39/40 (zwany
dalej Organizatorem).

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki udziału w Konkursie
#MobilnaMetropolia dla uczestników warsztatów online organizowanych w ramach prac nad Planem
Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS od 18 maja do 17 czerwca 2021 r.

3. Konkurs trwa od 23 czerwca do 30 czerwca do godz. 23:59.

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
www.metropoliagdansk.pl, nie później niż 15 lipca 2021 r. Informacja o wyniku Konkursu zostanie
również przekazana zwycięzcom w wiadomości email, na adres podany podczas zgłaszania prac
konkursowych.

5. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) jest każda osoba, która spełnia kryteria określone
w §2 oraz dokonała zgłoszenia do udziału w Konkursie poprzez wysłanie pracy konkursowej w sposób
zgodny z Regulaminem.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym
niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych, a także prawo do
nierozstrzygnięcia Konkursu w sytuacji, gdy żadna z nadesłanych odpowiedzi nie będzie uznana przez
Komisję za najlepszą.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika
Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w Regulaminie lub w sposób
naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator poinformuje Uczestnika
o wykluczeniu z udziału w Konkursie (poprzez wiadomość email), wskazując przyczynę wykluczenia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak poinformowania z przyczyn od niego niezależnych.

8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana
Komisją) składająca się z 4 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której
Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się
z Uczestnikiem.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe zagubione lub utracone w sieci
Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich
konfiguracji.



§2
Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie, które wzięły udział w warsztatach online
#MobilnaMetropolia, organizowanych przez Organizatora od 18 maja do 17 czerwca 2021 r.
W Konkursie nie mogą brać udziału starostowie, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie ich zastępcy,
kierownicy jednostek samorządowych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz
pracownicy i współpracownicy Organizatora.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje
wszystkie zasady w nim opisane.

§3
Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących zasad:

a) wcześniejszy udział w warsztatach online #MobilnaMetropolia i rejestracja na spotkanie

poprzez formularz zgłoszeniowy w jednym z wybranych terminów:

18 maja - powiat pucki
20 maja - powiat wejherowski
25 maja - powiat lęborski
27 maja - powiat kartuski
1 czerwca - powiat gdański
8 czerwca - powiat nowodworski
10 czerwca - powiat malborski
15 czerwca - powiat tczewski
17 czerwca - Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia i Sopot);

b) zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja;

c) prawidłowe wykonanie zadania konkursowego określonego w §4 i przesłanie go w terminie

określonym w §1, punkt 3.

2. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

§4
Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na:

- przesłaniu za pomocą formularza google <link> opinii na temat warsztatów
#MobilnaMetropolia, a także na wskazaniu największego problemu transportowego ze
swojego regionu i pomysłu na jego rozwiązanie. Pisemna wypowiedź nie może przekroczyć
1000 znaków ze spacjami. W ww. formularzu Uczestnik jest również zobowiązany do
wypełnienia wszystkich informacji, jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, data
warsztatów, w których Uczestnik brał udział.

2. Nagrodzona zostanie jedna odpowiedź, która w opinii Komisji będzie najbardziej kreatywna. Komisja
przyzna także 5 wyróżnień.

3. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony decyzją Komisji.

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

https://forms.gle/6bS7z4okjgcYseab6


5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie, o czym Uczestnicy
zostaną poinformowani drogą mailową, przy czym dopuszczalne są wyłącznie zmiany
niepogarszające sytuacji Uczestników Konkursu, którzy już dokonali zgłoszenia w Konkursie.

6. Każdy Uczestnik może wykonać zadanie konkursowe tylko raz.

§5
Nagroda i wyróżnienia

- .

1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w postaci hulajnogi elektrycznej. Do nagrody głównej
przyznana zostanie dodatkowo nagroda pieniężna w kwocie 222,11 zł, która zostanie przeznaczona
przez Organizatora na poczet 10%-owego, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób
fizycznych należnego od łącznej wartości nagrody głównej i dodatkowej nagrody pieniężnej. Od
łącznej wartości nagrody głównej i dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa wyżej Organizator,
jako płatnik, potrąci 10%-owy, zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (podatek od
wygranej w Konkursie), a pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego Urzędu
Skarbowego. Zwycięzca Konkursu zgadza się, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie
podlegała wypłacie na jego rzecz i przeznaczona była na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej
nagrody otrzymanej w Konkursie.

2. W konkursie przyznanych zostanie także 5 wyróżnień (zwanych dalej Wyróżnieniami) w postaci
zestawu gadżetów.

3. Nagroda oraz Wyróżnienia zostaną przyznane decyzją Komisji. Oceniając zadania konkursowe
Komisja będzie się kierowała kryteriami kreatywności. Komisja zachowuje pełną swobodę w zakresie
rozstrzygnięcia Konkursu i wyboru zwycięzcy (w tym braku wyboru). Rozstrzygnięcie Konkursu
z natury rzeczy będzie oparte na subiektywnych ocenach członków Komisji.

4. W Konkursie zostanie przyznana jedna Nagroda oraz 5 Wyróżnień. Zdobywca Nagrody oraz
zdobywcy Wyróżnień zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora w wiadomości
mailowej. Wyniki Konkursu zostaną także opublikowane na stronie Organizatora
www.metropoliagdansk.pl.

5. W razie potrzeby zdobywca Nagrody i zdobywcy Wyróżnień zobowiązani są do wypełnienia
dokumentów niezbędnych do ich odebrania, pod rygorem utraty prawa do Nagrody i Wyróżnień.

6. Nagroda i Wyróżnienia nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też
równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody i zdobywcy Wyróżnień nie mogą przenieść prawa do
niej na osoby trzecie.

7. Organizator zobowiązuje się wydać Nagrodę i Wyróżnienia nie później niż do 30 lipca 2021 r.

8. Nagroda i Wyróżnienia zostaną dostarczona przesyłką kurierską. Będzie również możliwość odbioru
osobistego w Biurze Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot przy ul. Długi Targ 39/40
w Gdańsku.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym zdobywca
Nagrody i zdobywcy Wyróżnień zostaną poinformowani droga mailową.

§6
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dot. przebiegu Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać pisemnie.



2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, dokładny adres
pocztowy oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora wskazany w §1, punkt 1.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez
Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany
przez Uczestnika w reklamacji.

§7
Odpowiedzialność organizatora

1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych osób
trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych
osobowych osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników
Konkursu.

3. Organizator odpowiada za wydanie Nagrody oraz Wyróżnień zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.

§8
Prawa autorskie

1. Uczestnik publikując pracę konkursową oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie i majątkowe
do pracy konkursowej, że są one wolne od jakichkolwiek prawnych zobowiązań i nie obciążone
prawami osób trzecich.

2. Uczestnik publikując pracę konkursową oświadcza, iż udziela Organizatorowi licencji do pracy
konkursowej rozumianej jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, wykonanej w ramach Konkursu, w zakresie nieograniczonego
czasowo wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy Prawo
autorskie, w tym w szczególności na wprowadzanie do sieci Internet oraz zamieszczenie
i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatora
z dniem publikacji pracy konkursowej.

3. Prace konkursowe Uczestników konkursu mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane
w publikacjach offline Organizatora bez podawania nazwiska autora innej osoby trzeciej ukazanej
w pracy konkursowej, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę. Uczestnicy Konkursu zapewniają,
że umieszczenie ich prac w Internecie i publikacjach offline Organizatora nie naruszy dóbr
osobistych oraz praw autorskich osób trzecich. Wszelkie ewentualne roszczenia dochodzone będą
wobec Uczestników zgłaszających pracę konkursową.

4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych,
w związku z pracą konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia uczestnictwa
pracy konkursowej w Konkursie.

5. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika Konkursu pracy konkursowej, która zawiera:

·       treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za sprzeczne z dobrymi obyczajami.
· treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym,

etnicznym, rasowym, religijnym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora lub
osoby trzeciej;

§9
Przetwarzanie danych osobowych



Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie
przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych
Organizatora. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie złożenia
deklaracji ON- LINE.

Na podstawie art. 13 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
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, zwanym dalej: „RODO”), informujemy iż:

1. Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny

Gdańsk-Gdynia-Sopot, nr KRS 0000398498, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Pozostałe nasze dane

kontaktowe to e-mail: biuro@metropoliagdansk.pl, tel.: 58 526 81 42.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Stowarzyszenie należy kontaktować

się̨ za pośrednictwem poczty elektronicznej z naszym inspektorem ochrony danych osobowych:

iod@metropoliagdansk.pl

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:

● art. 6 ust. 1 lit. a) RODO , tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,

● art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

● art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w szczególności w zakresie

dochodzenia, obrony oraz ustalenia ewentualnych wzajemnych roszczeń cywilnoprawnych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

● związanym z wzięciem udziału w konkursie #MobilnaMetropolia (dalej jako: „Konkurs”),

● utrwalenia i publikacji wizerunku oraz podstawowych danych osobowych w mediach tradycyjnych,

mediach społecznościowych, na stronie internetowej Administratora,

● wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie

podatkowym,

● realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności w zakresie dochodzenia,

obrony bądź ustalenia ewentualnych wzajemnych roszczeń cywilnoprawnych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług informatycznych, środki masowego

przekazu, a także organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie

obowiązującego prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w

pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie

obowiązującego prawa.

7. W zakresie, w jakim zostało to określone w RODO, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

● prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

● prawo do żądania sprostowania (poprawiania) oraz uzupełnienia danych osobowych,

● prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

● prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

● prawo do przenoszenia danych,

● prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora

Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na

przewarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej

zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane

dotyczą podanie przez Panią / Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,

mailto:biuro@metropoliagdansk.pl
mailto:iod@metropoliagdansk.pl


aczkolwiek brak podania danych i wyrażenie zgody podstawowej uniemożliwi wzięcie udziału w

Konkursie.

11.W toku przetwarzania, dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

12.Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać

profilowaniu.

§10
Postanowienia końcowe

1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne
dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Zmiany wywołują skutek od dnia
ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora www.metropoliagdansk.pl.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu z ważnych
przyczyn.

4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu,
będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami.

5. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem
pod adresem e-mail: biuro@metropoliagdansk.pl Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni
roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień
Regulaminu.

6. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.metropoliagdansk.pl

7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres
biuro@metropoliagdansk.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy
Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej
dyspozycji Organizatora.
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