
ZARZĄDZENIE NR 2026/2022 
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia 13 lipca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia Konkursu pod nazwą "Konkurs na najciekawszą promocję projektu 
zgłoszonego do VII edycji budżetu obywatelskiego" 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 18 oraz art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zatwierdzam regulamin Konkursu pod nazwą "Konkurs na najciekawszą promocję projektu 
zgłoszonego do VII edycji budżetu obywatelskiego" stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Powołuję Komisję Konkursową oceniającą wnioski zgłoszone w ramach konkursu, 
o którym mowa w §1, w skład której wchodzą: 
1) Anna Kobierska-Mróz - Naczelnik Wydziału Rozwoju, przewodnicząca Komisji Konkursowej, 
2) Karolina Kunicka - Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu, członek Komisji 

Konkursowej, 
3) Ilona Bojczuk - Kierownik Referatu Strategii, Partycypacji Społecznej i Funduszy 

Zewnętrznych, zastępca przewodniczącej Komisji Konkursowej, 
4) Elena Głowacz - Inspektor ds. Promocji, członek Komisji Konkursowej, 
5) Elżbieta Franiczek - Inspektor ds. Strategii i Planowania, członek Komisji Konkursowej. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, a nadzór nad 
wykonaniem zarządzenia powierzam I Zastępcy Prezydenta. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
   

Prezydent Miasta 
 
 

Dariusz Polowy 

 



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2026/2022 

Prezydenta Miasta Racibórz 

z dnia 13 lipca 2022 r. 

Regulamin Konkursu 
„Konkurs na najciekawszą promocję projektu 

zgłoszonego do VII edycji budżetu obywatelskiego” 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Organizatorem Konkursu „Konkurs na najciekawszą promocję projektu zgłoszonego do 
VII edycji budżetu obywatelskiego” zwanego dalej „Konkursem”, jest Miasto Racibórz, z siedzibą 
przy ul. Króla Stefana Batorego 6 w Raciborzu, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Regulamin Konkursu jest dostępny w Urzędzie Miasta Racibórz oraz na stronie internetowej 
bo.raciborz.pl. 

3. Konkurs rozpocznie się 5 września 2022 r. w momencie opublikowania postu konkursowego 
na stronie internetowej bo.raciborz.pl  oraz profilu na portalu Facebook 
www.facebook.com/MiastoRaciborz i będzie trwać do 27 września do godz. 12:00. 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 17 października 2022 r. 
5. Celem Konkursu jest promocja budżetu obywatelskiego w Raciborzu i nagrodzenie osób 

promujących projekty poddane pod głosowanie we wrześniu 2022 r. 
6. W Konkursie mogą brać udział pełnoletni mieszkańcy Miasta Racibórz, którzy są 

wnioskodawcami projektów zgłoszonych w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego, lub którzy 
uzyskali pisemną zgodę od danego wnioskodawcy na promocję jego projektu i udział w Konkursie. 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 
8. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie. 
9. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie. Wysłanie 

zgłoszenia konkursowego stanowi poświadczenie, że uczestnik Konkursu, zwany dalej 
"Uczestnikiem", zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje zasady w nim opisane, 
w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników. 

Przebieg Konkursu 

§ 2. 1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane mailowo, pod adresem 
rozwoj@um.raciborz.pl, lub osobiście w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz, lub za 
pośrednictwem poczty polskiej/firmy kurierskiej, przy czym zgłoszenia powinny być kierowane na 
adres Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz. 
O udziale w Konkursie decyduje data wpływu do Urzędu. 

2. Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik dokonuje na formularzu stanowiącym załącznik do 
Regulaminu. 

3. Zadanie konkursowe polega na opisaniu działań promocyjnych, jakie Uczestnik podjął, aby 
zachęcić innych mieszkańców do oddania głosu na projekt zgłoszony w ramach VII edycji budżetu 
obywatelskiego i przesłaniu zgłoszenia jednym z wymienionych w ust. 1. sposobów. Opis działań 
może być uzupełniony, np. dokumentacją fotograficzną lub filmową. 

4. Jeżeli promocja obejmuje projekt, dla którego Uczestnik nie jest Wnioskodawcą, wymagana 
jest także pisemna zgoda Wnioskodawcy danego projektu na uczestnictwo w Konkursie i promocję 
danego projektu. 



5. Nadesłane zgłoszenia konkursowe będą oceniane pod względem merytorycznym 
i wizualnym. Pod uwagę będzie brana również kreatywność, wykorzystane techniki promocji, 
inwencja twórcza i nakład pracy. 

6. Dołączając do zgłoszenia zdjęcie, film lub inny utwór, Uczestnik oświadcza, że jest jego 
autorem oraz wyłącznym właścicielem praw autorskich i majątkowych lub posiada zgodę autora na 
zgłoszenie w Konkursie. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że zarówno on, jak i inne osoby, 
których wizerunek został utrwalony, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w ramach 
Konkursu. Wszelkie roszczenia osób trzecich w ww. zakresie będą kierowane przez Organizatora 
bezpośrednio do Uczestnika, który wraz ze zgłoszeniem zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w tym zakresie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów lub całości opisów oraz 
załączników nadesłanych w ramach zgłoszenia konkursowego i upublicznienia ich w dowolnych 
formach. 

Nagrody 

§ 3. 1. Nagrodami w Konkursie są zestawy gadżetów, np. torby płócienne, kubki, powerbanki, 
pendrivy, długopisy, parasolki. 

2. Nagrody zostaną przyznane przez Organizatora minimum 3 (słownie: trzem) Uczestnikom, 
którzy nadeślą najbardziej atrakcyjne – według oceny Komisji Konkursowej – zgłoszenia opisujące 
podejmowane przez nich działania promocyjne. 

3. Informację o wygranej Laureaci otrzymają w formie odpowiedzi do nadesłanego zgłoszenia. 
4. Przekazanie nagród nastąpi w formie uzgodnionej z Laureatem – osobiście lub za 

pośrednictwem poczty. 

Postanowienia końcowe 

§ 4. 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora bezpośrednio 
zaangażowani w przygotowanie i organizację Konkursu.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy przy nadesłaniu zgłoszenia powstałe 
w wyniku m.in.: działalności podmiotów świadczących usługi dostępu do sieci internet czy obsługi 
konta poczty elektronicznej. Organizator na prośbę Uczestnika potwierdzi otrzymanie zgłoszenia. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które 
nie naruszają praw nabytych Uczestników. 

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani przeprowadzany przez serwis 
Facebook ani z nim związany. 



    Załącznik nr 1  do Regulaminu konkursu 

 

Formularz zgłoszenia do konkursu  

 

Dane Uczestnika Konkursu 

Imię  

Nazwisko  

Adres korespondencyjny  

E-mail  

Telefon  

 
  

 
 

Informacje dotyczące promocji projektu 

Nazwa zadania 

zgłoszonego do budżetu 

obywatelskiego, którego 

dotyczy promocja 

 

Oświadczenia 

 

□        Oświadczam, że jestem autorem projektu zgłoszonego 

do realizacji w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego* 

 

lub 

 

□     Posiadam zgodę autora projektu zgłoszonego do realizacji 

w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego na uczestnictwo 

w Konkursie, którą przedkładam w załączeniu * 

 
 

Opis podjętych działań 

promocyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do niniejszego zgłoszenia załączam (np. fotografie, spot promocyjny, plakat itp.) 

1)…………………………………………………………………………………… 

2)…………………………………………………………………………………… 

3)…………………………………………………………………………………… 

… 

 

* właściwe zaznaczyć 



Podając e-mail i numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz w celu zapewnienia szybkiej 

komunikacji niezbędnej do sprawnej organizacji Konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i mam 

prawo jej wycofania w każdym momencie. 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na opublikowanie przez Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 

Racibórz mojego wizerunku, oraz wizerunku  innych osób ujętych w materiałach, w środkach 

masowego przekazu. 

2. Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie przez Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 

Racibórz mojego wizerunku, oraz wizerunku innych osób ujętych w materiałach, w celach 

promocyjnych dotyczących konkursu oraz budżetu obywatelskiego w całości i w części. 

3. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), a także 

odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że materiały zostały samodzielnie przeze mnie 

przygotowane. 

4. Zgłoszone materiały nie naruszają praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych osób oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. W przypadku 

takiego naruszenia, w stosunku do osób trzecich będę ponosić odpowiedzialność wyłączną. 

5. Oświadczam, że przenoszę na Organizatora - Urząd Miasta Raciborza w zakresie nieograniczonym 

jakimikolwiek prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do nadesłanych materiałów. 

6. Zapoznałem(-am) się z postanowieniami regulaminu konkursu pod nazwą „Konkurs na 

najciekawszą promocję projektu zgłoszonego do VII edycji budżetu obywatelskiego”, który w całości 

akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień. 

 

 

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

data i podpis  

osoby składającej zgłoszenie 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 

119 poz. 1) informuje się, że: 

1. Administratorem Danych jest Prezydent Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 

Racibórz, boi@um.raciborz.pl lub rozwoj@um.raciborz.pl, tel. (32) 755 0600. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja konkursu, ocena zgłoszonych do konkursu 

aranżacji, wyłonienie laureatów, ogłoszenie - w tym w środkach masowego przekazu – wyników 

konkursu, wydanie przyznanych w konkursie nagród. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w 

interesie publicznym polegającym na promocji partycypacji społecznej i budżetu obywatelskiego oraz 

świadomości w zakresie wspólnego działania na rzecz Miasta Racibórz – art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Na 

jej podstawie Pani/Pana zgłoszenie do konkursu będzie przechowywane i wykorzystywane na 

potrzeby organizacji konkursu. 

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pani/Pana dane będą 

udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom 

upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby 

wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania 

danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania. W razie gdy przedłożone do konkursu 

zgłoszenie uzyska nagrodę,  Pani/Pana imię i nazwisko oraz nadesłane materiały zostaną 



opublikowane na stronie internetowej www.bo.raciborz.pl oraz w mediach lokalnych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa w tym przez okres 

wskazany w instrukcji kancelaryjnej. Po upływie wymienionego okresu przechowywania dane 

osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) żądania dostępu do danych dotyczących Pani/Pana osoby, 

2) sprostowania danych osobowych, 

3) żądania usunięcia danych, 

4) żądania ograniczenia przetwarzania, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

6) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących naruszałoby przepisy prawa. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest nieobowiązkowe. Konsekwencją ich niepodania 

będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą 

profilowane. 

 

Zapoznałem/am się z powyższą informacją. 
 

................................................................ 
podpis osoby składającej oświadczenie 
 



 
Uzasadnienie 

Konkurs organizuje się w celu wsparcia działań mieszkańców w promocji projektów 
zgłoszonych w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego, a także celem promowania 
partycypacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego. 
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