
 

Regulamin konkursu na projekt graficzny karty PEKA z okazji 100 

rocznicy odzyskania niepodległości Polski . 
 

 

I. Informacje ogólne 

 

Organizator: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu 

 

1. Konkurs obejmuje opracowanie projektu graficznego upamiętniającego odzyskanie 

niepodległości Polski.  

 

II. Przedmiot konkursu 

 

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie projektu graficznego, które 

będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych 

publiczny transport zbiorowy w Poznaniu oraz kartę PEKA, w tym m.in. umieszczenie w 

materiałach promocyjnych, stronach WWW. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

a) zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia; 

b) złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie 

na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego, 

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz w przypadku osób 

fizycznych wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.           

z 2016r. poz. 922 z późn. zm.), stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu;  

c) za osoby niepełnoletnie oświadczenie, o którym mowa w lit. b, składają 

przedstawiciele ustawowi (załącznik nr 2); 

d) przystępując do konkursu każdy z uczestników Konkursu składa oświadczenie 

(Załącznik nr 3 do regulaminu) stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, 

w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich; 

e) w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 

naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik Konkursu, którego dotyczy 

powyższe roszczenie, zrekompensuje Zarządowi Transportu Miejskiego w Poznaniu, 

jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem 

przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych.  

2. Wyłonione podczas konkursu grafika staje się własnością Organizatora konkursu, 

który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób 

fizycznych i prawnych. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 

 

1. Projekt graficzny należy składać w następujących formatach: 

a) Na nośniku elektronicznym, na płycie CD lub DVD zapisanych w formatach: 

*PDF, *JPG o wysokiej rozdzielczości, co najmniej 300 dpi  oraz w formacie 

wektorowym z podaniem parametrów graficznych niezbędnych                                

do właściwego użytkowania. 

b) Pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty 

jakości. 



2. Prace konkursowe powinny znajdować się w kopertach z napisem: „Konkurs 

na projekt graficzny karty PEKA z okazji 100 rocznicy odzyskania 

niepodległości Polski ”.      

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3  projekty graficzne. 

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych: 

 

1.  Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać w siedzibie 

Organizatora: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59 60-770 

Poznań, lub przesłać pocztą na adres Organizatora w terminie do 28 lutego 2018 r. 

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na projekt graficzny karty PEKA z okazji 100 

rocznicy odzyskania niepodległości Polski ” 

2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu 

lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 nie będą podlegały ocenie 

Komisji Konkursowej. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia 

projektów powstałych w trakcie przesyłki. 

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Pracy Konkursowej ponosi 

Uczestnik Konkursu. 

 

VI. Zasady przyznawania nagród: 

 

1. Wyboru laureata konkursu na projekt graficzny karty PEKA z okazji 100 rocznicy 

odzyskania niepodległości Polski  dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez 

Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, na zasadach i w terminie 

określonym przez Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa wyłoni 3 projekty. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje 

od niej odwołanie. 

4. Zwycięskie prace zostaną umieszczane jako grafiki na kolekcjonerskich kartach 

PEKA na okaziciela oraz opublikowane na stronach WWW wraz podaniem imienia i 

nazwiska twórcy. 

5. Dodatkowo zwycięzcy otrzymają nagrodę w postaci upominków od Zarządu 

Transportu Miejskiego 

6. Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłonienia laureata konkursu. 

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu: 

 

1. Planowana data ogłoszenia wyników: marzec 2018  r. 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Zarządu Transportu Miejskiego – www.ztm.poznan.pl.  

 

VIII. Organizator konkursu: 

 

Zarząd Transportu Miejskiego 

Ul. Matejki 59 

60-770 Poznań 



 

IX. Wytyczne do projektowania 

 

a) Wymiary karty – elementy awersu 

 
 

 

 

b) Wymiary karty – elementy rewersu 



 
c) Wymagane treści: 

 

i) Logo PEKA 

ii) Logo Miasta Poznań 

iii) Dane kontaktowe : 

a) tel. 61 646 33 44 

b) www.peka.poznan.pl 

c) Mail : kontakt@peka.poznan.pl 

iv) Tekst: „Karta na okaziciela”   

v) Tekst:   

„ Karta jest Własnością Miasta Poznania. 

Znalazca jest proszony o zwrot na adres / If found please return to : 

Zarząd transportu Miejskiego ul. Matejki 59, 60-770 Poznań 

lub do najbliższego Punktu Obsługi Klienta ZTM.” 

 

IX. Postanowienia końcowe 

 

1. Przykładowe wzory okolicznościowych kart PEKA dostępne są pod adresem 

https://www.peka.poznan.pl/web/portal/dla-turysty 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

 

 

 

 

http://www.peka.poznan.pl/
mailto:kontakt@peka.poznan.pl


  

 Załącznik nr 1  

do Regulaminu konkursu na projekt graficzny karty PEKA z okazji 100 rocznicy 

odzyskania niepodległości Polski . 

o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw 

majątkowych do projektu graficznego. 

 

 

 

 
................................................................... 

                                                                                                                                              miejscowość i data 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie 

na Organizatora konkursu na projekt graficzny karty PEKA z okazji 100 rocznicy odzyskania 

niepodległości Polski , całości autorskich praw majątkowych do projektu graficznego  w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

z 2017r. poz. 880 z późn. zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz 

dalszego wykorzystania projektów. 

 

 

 

……………………………….  

 /podpis uczestnika konkursu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 2  

do Regulaminu konkursu na projekt graficzny karty PEKA z okazji 100 rocznicy 

odzyskania niepodległości Polski . 

o wyrażeniu zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w konkursie osoby 

niepełnoletniej. 

 

 
 ................................................................... 

                                                                                                                                      miejscowość i data 

 

 

 

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

 

przedstawiciel ustawowy nieletniego…………………………………………………………         
                                                                          (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

 

wyrażam zgodę na jego udział w konkursie na projekt graficzny  

karty PEKA z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski  na zasadach określonych 

w Regulaminie konkursu. 

 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej  

 

twórczości ................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.   

 

 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych: 

 

…………………………………... 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

w bazie danych organizatora konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)      

w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania projektów. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.  

  

 

 

............................................................. 

                     (podpis przedstawiciela ustawowego)  

 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 3  

do Regulaminu konkursu na projekt graficzny karty PEKA z okazji 100 rocznicy 

odzyskania niepodległości Polski  

stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich 

majątkowych i osobistych praw autorskich. 

 

 

 

 
................................................................... 

                                                                                                                               miejscowość i data 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Ja, ............................................................................................ oświadczam, że złożona 

przeze mnie praca w Konkursie na projekt graficzny karty PEKA z okazji 100 rocznicy 

odzyskania niepodległości Polski  organizowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w 

Poznaniu jest mojego autorstwa, nie narusza praw osób trzecich, nie była zgłoszona do innego 

konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 
czytelny podpis 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 4 

do Regulaminu konkursu na projekt graficzny karty PEKA z okazji 100 rocznicy 

odzyskania niepodległości Polski  

o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

 

 

 

 

 

 
................................................................... 

                                                                                                                                         miejscowość i data 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

                w ofercie konkursowej dla potrzeb promocyjnych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

.................................................................. 

                                                                                   podpis 


