
Regulamin konkursu „Bezpieczny pieszy na Bulwarach” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich 

odbywa się konkurs „Bezpieczny pieszy na Bulwarach” (dalej: „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa Zarząd Zieleni 

m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Hożej 13a, zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.). Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2094 z późn. zm.). 

4. Fundatorem nagród rzeczowych w Konkursie jest Organizator oraz Next Bike S. A..  

5. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego symbolu graficznego podkreślającego pierwszeństwo 

pieszych na nadwiślańskich bulwarach - zgodnie ze statutem strefy oznaczonej znakami D-40 - D-

41 wyznaczających strefę zamieszkania oraz znakami znak c-13/c-16 z podziałem poziomym 

wyznaczającymi ciąg pieszo-rowerowy. Symbol zostanie naniesiony na całej długości bulwarów 

Wiślanych i będzie służył poprawie bezpieczeństwa pieszych w tym obszarze. Zakłada się, że 

oznakowanie będzie umieszczone przede wszystkim na nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych 

bulwarów, a zatem, że będzie to oznakowanie poziome. Intencją jest , aby oznakowanie 

spowodowało wzrost świadomości użytkowników ruchu na bulwarach odnośnie bezwzględnego 

pierwszeństwa pieszych w obrębie strefy zamieszkania i na wspólnych ciągach pieszo-

rowerowych na ich terenie oraz ograniczenia prędkości przez rowerzystów.  

6. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

7. Przekazanie prac konkursowych przez Uczestników jest nieodpłatne. 

8. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie 

Uczestnika do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią 

Regulaminu i go akceptuje 

9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie wraz z pracą konkursową 

,,Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”, zgodnie z treścią § 

5 niniejszego Regulaminu. 

10. Z chwilą ogłoszenia informacji o wynikach Konkursu Organizator nabywa nieodpłatnie 

majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac (dalej: ,,Utworów”) , w szczególności 

prawo do korzystania przez Organizatora z Utworów oraz rozporządzania nimi bez 

ograniczeń terytorialnych, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo: 

1)  w myśl art. 1 ust 1. ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062), Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o 

indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, 

przeznaczenia i sposobu wyrażenia; 

2) przeniesienie praw obejmuje wszelkie prawa do Utworów, w tym autorskie prawa 

majątkowe, a także prawa do powstałych w ramach realizacji Utworów: tytułów, tekstów, 

sformułowań, haseł i innych elementów składających się na Utwory oraz wszelkie inne prawa 

niezbędne do posługiwania się, korzystania, eksploatacji, rozpowszechniania, 

upubliczniania, rozporządzania i dysponowania Utworami w całości, lub w częściach, bez 

jakichkolwiek ograniczeń, w tym ilościowych ani innych, na wszystkich polach eksploatacji 

znanych w chwili nabycia przez Organizatora autorskich praw majątkowych, w tym 



wskazanych w art. 50 ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062), a w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, 

techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, 

drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, 

techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; 

b) wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i kopia takiego zapisów; 

archiwizacja zapisów; 

c) w zakresie obrotu – wprowadzania do obrotu; najem, użyczanie, wymiana z osobami 

trzecimi w kraju i za granicą; 

d) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje 

naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem 

do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie 

internetowe; 

e) równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację radiową lub 

telewizyjną;  

f) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym; w sieci internetowej, w innych sieciach, m.in. telefonicznych, 

teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; 

udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych;  

g) wykorzystywanie w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, 

utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych 

wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub 

informacyjną;   

h) wszelkie formy eksploatacji i dystrybucji Utworów, tak w formie graficznej, tekstowej, 

zapisu elektronicznego i komputerowego jak i innych form, zarówno w wersji 

drukowanej, jak i elektronicznej lub komputerowej, sprzedaż i nieodpłatne 

udostępnianie drogą wysyłkową i internetową, wydania w prasie, tym drukowanej i 

internetowej, w dowolnych portalach, serwisach, vortalach, na dowolnych stronach 

internetowych, w postaci insertów na wszelkich znanych nośnikach, itp.;  

i) dowolne wykorzystanie w przekazach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, w 

tym związanych z Utworami i Zamawiającym, jak również wyłącznie prawo do zezwalania 

na dokonywanie przedruków w prasie, Internecie i innych mediach. 

11. Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik oświadcza, że jest jej autorem oraz wyłącznym 

właścicielem praw autorskich i majątkowych. Wszelkie roszczenia osób trzecich w w/w zakresie 

będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do Uczestnika, który wraz ze zgłoszeniem grafiki 

konkursowej zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.  

§ 2. Przebieg Konkursu 

 

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem 

strony pn. ,,Dzielnica Wisła” na Facebooku: https://www.facebook.com/dzielnicawisla.pl (dalej: 

„Strona Dzielnica Wisła”). 

https://www.facebook.com/dzielnicawisla.pl


2. Konkurs rozpocznie się w momencie opublikowania pierwszego posta konkursowego na Stronie 

Dzielnica Wisła i będzie trwać 18 do kwietnia 2022 r., do godz. 23:59. 

3. Konkurs jest moderowany. Wszystkie komentarze, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, 

naruszające prawa autorskie, zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, 

nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność 

osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie 

zawierają podstawowych wymagań, stawianych przez organizatora i których treść nie będzie 

związana z tematem konkursu, zostaną usunięte przez moderatorów. 

4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, i które podczas trwania Konkursu posiadać 

będą konto osobiste na Facebooku. 

5. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane na adres mailowy dzielnica.wisla@um.warszawa.pl. 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz ich małżonkowie, 

wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. 

7. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie czytelnej grafiki – obrazu i/lub tekstu, która w 

sposób jednoznaczny będzie informować o pierwszeństwie pieszego w obrębie strefy 

zamieszkania i na wspólnych ciągach pieszo-rowerowych na ,,bulwarach wiślanych". 

8. Grafika musi być w formacie wektorowym - pdf, svg, eps lub ai. Docelowa planowana grafika nie 

może przekraczać 4 m szerokości. 

9. Prace nie mogą zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa. 

§ 3.  Komisja konkursowa i kryteria oceny prac konkursowych 

1. Komisja Konkursowa powołana jest do oceny spełnienia przez Uczestników Konkursu 

wymagań określonych w Regulaminie, oceny Prac Konkursowych oraz wyboru najlepszego 

projektu. 

2. Skład Komisji Konkursowej stanowić będą: 

• 3 pracowników merytoryczny Działu Wisła w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy  

• 1 pracownik merytoryczny Działu Komunikacji Społecznej Zarządu Zieleni m.st. 

Warszawy 

1 przedstawiciel Pełnomocnika ds. komunikacji rowerowej 

 

3. Kryteria oceny prac: czytelność, estetyka i kreatywność. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 2 tyg. od zakończenia przyjmowania prac 

konkursowych. 

5. Wyniki Konkursu z przedstawieniem wybranych prac, ogłoszone zostaną w formie posta na 

Facebooku na Stronie Dzielnica Wisła oraz na profilu Pełnomocnika rowerowego Warszawy: 

• https://www.facebook.com/dzielnicawisla.pl 

• https://www.facebook.com/PelnomocnikRowerowyWarszawa 

§ 4.  Nagrody 

1. Nagrodą w konkursie jest: 

I. miejsce – 1 bezpłatna godzina wypożyczenia roweru Veturilo dziennie do końca 2022 r., 2 leżaki 

Dzielnica Wisła, 3 plakaty Dzielnicy Wisła autorstwa Aleksandry Jasionowskiej – graficzki miejskiej 

mailto:dzielnica.wisla@um.warszawa.pl
https://www.facebook.com/dzielnicawisla.pl
https://www.facebook.com/PelnomocnikRowerowyWarszawa


tworzącej identyfikację wizualną Dzielnicy Wisła, voucher na godzinną sesję w Saunie Wisła na 

wyłączność, godzinny rejs po Wiśle z przewodnikiem, zestaw 4 koszulek Dzielnicy Wisła, Pawilonu 

edukacyjnego Kamień i Zarządu Zieleni m. st. Warszawy,  

II. miejsce – 1 bezpłatna godzina wypożyczenia roweru Veturilo dziennie do końca 2022 r., 2 leżaki 

Dzielnica Wisła, 3 plakaty Dzielnicy Wisła autorstwa Aleksandry Jasionowskiej, zestaw 4 koszulek 

Dzielnicy Wisła, Pawilonu edukacyjnego Kamień i Zarządu Zieleni m. st. Warszawy,  

III. miejsce – 1 bezpłatna godzina wypożyczenia roweru Veturilo dziennie do końca 2022 r., zestaw 

4 koszulek Dzielnicy Wisła, Pawilonu edukacyjnego Kamień i Zarządu Zieleni. 

2. Organizator przewiduje, że odbiór nagród nastąpi w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, 

Wybrzeże Puckie 1, 03-301 Warszawa. 

3. O szczegółowym sposobie odbioru nagród Wygrany i Laureaci zostaną powiadomieni w 

wiadomości prywatnej od Strony Dzielnica Wisła. 

4. Nieodebranie nagrody przez osoby do tego uprawnione do 31.05.2022 r. jest równoznaczne 

z utratą prawa do nagrody. 

§ 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Zieleni m.st. 

Warszawy, z siedzibą przy ul. Hożej 13a, 00-528 Warszawa, w celu wzięcia udziału w 

Konkursie, w zakresie następujących zwykłych danych osobowych: imię, nazwisko, adres. 

Zostałem/łam poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez 

przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: daneosobowe@zzw.waw.pl. 

Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

 

§ 6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Przesłanie prawidłowego zgłoszenia do Konkursu przez Uczestnika, zawierającego jego dane 

osobowe jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz ogłoszenia jego Laureatów – zgodnie z 

Rozporządzeniem 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, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz przepisach 

krajowych z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

2. Administratorem danych osobowych gromadzonych w celu przeprowadzenia Konkursu, 

wydania nagród, archiwizacji danych osobowych, tj. danych osobowych udostępnianych 

przez Uczestników, jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie pod adresem: 

ul. Hoża 13a, 00-528 (dalej: „Administrator”). 

3. W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres. 



4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody osoby udostępniającej 

swoje dane osobowe, zgodnie z treścią § 5 niniejszego Regulaminu. Zgoda może być 

odwołana w każdym czasie. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w 

treści zgody. 

5. Osobom, których dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, przysługuje prawo 

do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich 

kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do wycofania zgody 

na ich przetwarzanie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a) Podmioty, którym dane osobowe zostały udostępnione lub powierzone w oparciu o 

umowę powierzenia danych osobowych w związku z organizacją i prowadzeniem 

Konkursu (np. podmiot świadczący usługi pocztowe, firma kurierska), 

b) 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, 

c) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zarządem Zieleni 

m.st. Warszawy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zarząd 

Zieleni m.st. Warszawy. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji 

międzynarodowych. 

8. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji lub do profilowania danych osobowych. 

9. Uczestnicy oświadczają, że w przypadku przekazania danych osobowych osób trzecich, 

poinformowały te osoby o przekazaniu danych i pozyskały od tych osób wymagane zgody. 

Uczestnicy są zobowiązani przekazać Organizatorowi pozyskane zgody. 

10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

Konkursu, realizacji nagrody oraz archiwizacji, na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w 

Konkursie lub odebranie Nagrody przez Uczestnika. 

12. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Administratora o każdej zmianie swoich danych 

osobowych udostępnionych Administratorowi. 

13. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Konkursu, a następnie 

zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń 

przez Administratora. Wówczas dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora aż 

do upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi. 

14. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 

przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO lub wydane na 

jego podstawie krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 

15. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod 

adresem: daneosobowe@zzw.waw.pl 

§ 7.  Postanowienia końcowe 

mailto:daneosobowe@zzw.waw.pl


 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny  na Stronie Dzielnica Wisła[SD1] w opisie wydarzenia. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym terminie zmian 

postanowień Regulaminu, jak również przerwania lub odwołania Konkursu, o czym 

niezwłocznie poinformuje na Facebooku na Stronie Dzielnica Wisła oraz na profilu 

Pełnomocnika Rowerowego Warszawy. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku m.in.: działalności 

podmiotów świadczących usługi dostępu do sieci Internet i obsługi konta poczty elektronicznej. 

4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu przed 

przystąpieniem do Konkursu. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień Regulaminu. 

5. Wysłanie zgłoszenia stanowi poświadczenie, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią 

niniejszego Regulaminu, a w szczególności z klauzulami dotyczącymi danych osobowych i 

akceptuje zasady w nich opisane oraz wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych 

osobowych. 

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 

nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

7. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród na ich ekwiwalent pieniężny lub na 

inne nagrody. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników, 

w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestników. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 

10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 

serwis Facebook ani z nim związany. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 

jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu. 

11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie. 

 

 


