
 

 
Regulamin Konkursu artystycznego “Czas (praw) kobiet” w ramach obchodów 

Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet w Fundacji Centrum Praw Kobiet - oddział w 
Gdańsku  

 
 

I. Informacje podstawowe: 
 

1. Organizatorem Konkursu artystycznego “Czas (praw) kobiet”, zwanego dalej        
“Konkursem”, jest organizator obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet w         
Centrum Praw Kobiet w Gdańsku, to jest Fundacja Centrum Praw Kobiet - oddział             
Gdańsk (KRS: 0000188668) z siedzibą przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11 w           
Gdańsku, zwana dalej “Organizatorem”. 

2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia             
19 listopada 2009 r. roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z                 
późn. zm.). 

3. Organizator zaprasza do współudziału podmioty gospodarcze, instytucje i osoby         
fizyczne, które chcą wnieść wkład rzeczowy, finansowy bądź organizacyjny w          
przygotowanie i realizację obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet. 

4. Konkurs nosi nazwę “Czas (praw) kobiet - konkurs artystyczny”. 
5. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie pracy artystycznej, która dotyczyć będzie         

szeroko pojętej tematyki praw kobiet, zgodnie z pkt 13 poniżej. 
6. Celem Konkursu jest promowanie talentów artystycznych osób fizycznych, którym         

bliskie są wartości zapisane w statucie Fundacji Centrum Praw Kobiet oraz działania            
na rzecz praw kobiet, przeciwdziałania przemocy oraz dyskryminacji poprzez sztukę. 

7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego          
regulaminu. 

8. Na konkurs można zgłosić jedynie projekt stworzony wyłącznie na potrzeby tego           
konkursu i stanowiący autorski pomysł. 

9. Finalist(k)ą Konkursu zwany/a jest każdy Uczestnik/Uczestniczka, którego praca        
artystyczna zostanie wybrany przez Jury do udziału w 3 etapie Konkursu.  

10. Laureatem/Laureatką zwany/a jest Uczestnik/Uczestniczka Konkursu, którego udział       
w Konkursie zostanie nagrodzony przez Jury nagrodą główną. 

11. Nagrodą główną w Konkursie jest produkcja pracy Laureatki/Laureata i umieszczenie          
jej w oddziale Fundacji Centrum Praw Kobiet - oddział w Gdańsku w formie galerii,              
produkcja pracy w formie pocztówek, promocja zwycięskiej grafiki w trakcie          
wydarzeń na rzecz praw kobiet (m.in MANIFA, strajk kobiet) i w social media             
Organizatora oraz zestaw kosmetyków od Ziaja. Zwycięska praca zostanie         
wykorzystana podczas akcji na rzecz kobiet doświadczających przemocy. Praca         
stworzona przez Laureata/kę zostanie użyta na materiałach promocyjnych (m.in         
banery, wlepy, przypinki, pocztówki) przez Fundację Centrum Praw Kobiet - oddział           
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Gdańsk w celu promocji praw kobiet. Warunkiem realizacji nagrody głównej jest           
podpisanie i przesłanie przez Laureata/Laureatkę umowy, o której mowa w części III            
pkt 14 Regulaminu. 

12. Nagrodą dla wszystkich Finalistek i Finalistów będzie produkcja pracy w formie           
pocztówek, które zostaną wykorzystane do akcji na rzecz wspierania kobiet z           
doświadczeniem przemocy, promocja pracy w social media Organizatora oraz         
zestaw kosmetyków od Ziaja. Warunkiem realizacji nagrody dla Finalisty/Finalistki         
jest podpisanie przez niego/nią umowy, o której mowa w części III pkt 14             
Regulaminu. 

13. Prace konkursowe muszą obejmować swoją tematyką przynajmniej jedną z 3          
poniższych kategorii: 

● prawa kobiet (rozumiane jako prawa człowieka),  
● przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet lub dyskryminacji kobiet w życiu         

publicznym, prywatnym i zawodowym, 
● aktywizm na rzecz praw kobiet. 
14. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką, jednak muszą być          

przedstawione graficznie w taki sposób, aby mogły być w przyszłości umieszczone           
na materiałach promocyjnych, takich jak np. banery, plakaty, wlepki, przypinki itp.           
Prace mogą przybrać kształt, np. symbolu, hasła, grafiki. 

15. Podstawą zakwalifikowania się prac do 3 etapu Konkursu będzie trafność, z jaką            
Uczestnik/Uczestniczka odnieśli się do poszczególnych kategorii konkursu, spójność        
z wartościami zapisanymi w statucie Fundacji Centrum Praw Kobiet oraz możliwość           
umieszczenia pracy na nośnikach marketingowo-promocyjnych, o których mowa w         
pkt. 12 powyżej. 

16. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla Uczestników/Uczestniczek. 
 

II. Warunek uczestnictwa: 
 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest ukończony wiek 18 lat. 
 

III. Przebieg Konkursu: 
1. Konkurs odbędzie się w czterech etapach: 
● ETAP 1 - 23.02-01.03.2021 r. do godz. 23:59 przesyłanie prac konkursowych. 
● ETAP 2 - 02.03.2021 r.  wybór przez Jury prac, które kwalifikują się do etapu 3. 
● ETAP 3 - 03-05.03.2021 r. do godz. 23:59 głosowanie przez Użytkowników na            

prace Finalistów na platformie Ankiety Google. 
● ETAP 4 - 06.03.2021 r. ogłoszenie wyników Konkursu. 

 
2. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursie zobowiązani są do przesłania swoich            

prac w wersji elektronicznej w formacie jpg. lub png. w rozdzielczości nie mniejszej,             
niż 300 DPI wraz z opisem pracy nie dłuższym niż 250 słów i wyraźnym              
zaznaczeniem co najmniej jednej z trzech kategorii, której praca dotyczy          
(wskazanych w części I pkt 13 powyżej), nie później, niż do 01.03.2021 r. do godz.               
23:59, na adres karolina.kaminska@cpk.org.pl. Do zgłoszenia Uczestnik/czka       
załączy podpisaną przez siebie Umowę o przeniesieniu praw autorskich         
(załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz Klauzulę Informacyjną o Ochronie Danych           
Osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu). 
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3. Prace można także dodatkowo przesłać w plikach wektorowych programu Adobe          
Illustrator - ai lub też Corel Draw - cdr, jednak będą one brane pod uwagę tylko                
wówczas, gdy będą przesłane wraz z plikiem zgodnym ze specyfikacją opisaną w pkt             
2 powyżej. 

4. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez        
Uczestnika/Uczestniczkę nieograniczonej czasowo i terytorialnie zgody na dokonanie        
przez Organizatora nieodpłatnie, na potrzeby Konkursu: 

● pierwszego publicznego udostępnienia pracy konkursowej, 
● publikowania, rozpowszechniania, udostępniania, nadawania, reemitowania,     

odtwarzania, utrwalania i zwielokrotniania w jakiejkolwiek postaci, na dowolnym         
nośniku informacji w dowolnej liczbie egzemplarzy pracy konkursowej,  

● publicznego udostępnienia pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć           
dostęp do niej w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

Prace konkursowe będą każdorazowo prezentowane w powiązaniu z imieniem i nazwiskiem           
Uczestnika/Uczestniczki, na co wyraża on/a zgodę. 

 
5. Każda/y Uczestniczka/Uczestnik może zgłosić tylko po jednej pracy we wszystkich 3           

kategoriach przewidzianych w Konkursie. 
6. Po przesłaniu przez Uczestników/Uczestniczki Konkursu prac (etap 1), Jury w          

ramach etapu 2, wybierze prace, które zakwalifikowały się do etapu 3 Konkursu. Jury             
konkursu tworzy Dyrektorka Fundacji Centrum Praw Kobiet - oddziału w Gdańsku,           
Aleksandra Mosiołek, Koordynatorka Marketingu i Fundrasingu Fundacji Centrum        
Praw Kobiet - oddziału w Gdańsku, Karolina Kamińska, Koordynatorka Wolontariatu          
Fundacji Centrum Praw Kobiet - oddziału w Gdańsku, Aleksandra Broda oraz           
specjalistka (psycholożka) Fundacji Centrum Praw Kobiet - oddziału w Gdańsku.          
Decyzja Jury jest niepodważalna i ostateczna, a wybór zostanie dokonany stosownie           
do zapisu w cz. I pkt 15 powyżej. 

7. Głosowanie (etap 3 Konkursu) będzie w całości przeprowadzone za pomocą          
platformy internetowej Ankiety Google w dniach 03-05.03.2021 r. do godz. 23:59. 

8. O zwycięstwie w Konkursie decyduje największa liczba głosów oddanych w          
formularzu Ankiety Google przez osoby, które wezmą udział w głosowaniu.  

9. Jeden Użytkownik (posiadacz konta e-mail) może zagłosować na jedną wybraną          
przez siebie pracę tylko raz. 

10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 06.03.2021 r. na fan page CPK            
Gdańsk. 

11. Praca artystyczna, która uzyska największą liczbę głosów zostanie opublikowana na          
fan page Centrum Praw Kobiet - oddział Gdańsk oraz na stronie internetowej            
www.cpk.org.pl, stosownie do zapisów w cz. I pkt 11 i 12. 

12. Laureat/ka zostanie poinformowana/y o zwycięstwie drogą elektroniczną dnia        
06.03.2021 r. 

13. Realizacja nagród dla Finalistów oraz nagrody głównej dla Laureata/Laureatki         
warunkowana będzie przesłaniem przesyłką pocztową tradycyjną na adres        
Organizatora podpisanej przez Finalist(k)ę lub Laureata/Laureatkę umowy o        
przeniesienie praw autorskich, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu           
lub dostarczenie jej osobiście do siedziby Organizatora - w terminie 7 dni od             
ogłoszenia wyników Konkursu. 
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IV. Postanowienia organizacyjne: 
1. Uczestniczki i Uczestnicy Konkursu biorą udział w Konkursie na własny koszt.           

Organizator nie pokrywa kosztów potrzebnych do wykonania prac artystycznych.  
2. Nadesłane pracy artystycznej jest jednoznaczne ze zgodą Uczestnika/Uczestniczki        

na uczestnictwo w Konkursie, a także upoważnia Organizatora do wszelkiego          
wykorzystania przez niego, także po zakończeniu Konkursu, wszystkich materiałów         
prasowych, radiowych, telewizyjnych i elektronicznych dotyczących Konkursu. 

3. Naruszenie przez Uczestniczkę/Uczestnika Konkursu postanowień Regulaminu      
spowoduje wykluczenie jej/go z udziału w konkursie. Decyzję w tej sprawie           
podejmuje Organizator. Decyzja ta nie podlega zaskarżeniu. 

4. W czasie trwania konkursu wszelkie wnioski i skargi należy kierować do sekretariatu            
Fundacji Centrum Praw Kobiet - oddziału w Gdańsku pod adresem:          
cpk_gdansk@cpk.org.pl  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przechowywania nadesłanych prac do celów          
archiwalnych. 

 
Postanowienia końcowe: 

 
1. Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator, do niego należy          

też wiążąca interpretacja zapisów Regulaminu. 
2. Każdy/a Uczestnik/Uczestniczka przystępujący/a do Konkursu oświadcza, że jest        

wyłącznym autorem/ką przesłanych prac oraz że przysługują mu autorskie prawa          
majątkowe i osobiste do zgłoszonej pracy. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny, a           
także do zmiany przebiegu Konkursu oraz do jego odwołania. Decyzje te nie            
podlegają zaskarżeniu. 

4. Regulamin obowiązuje od daty opublikowania go na stronie internetowej         
www.cpk.org.pl. 

 

Załączniki: 

1. Wzór umowy przeniesienia praw autorskich dla Laureata/Laureatki i Finalistów. 
2. Klauzula informacyjna ochronie danych osobowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

mailto:cpk_gdansk@cpk.org.pl
http://www.cpk.org.pl/


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Czas (praw) Kobiet” 
 

UMOWA PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH  
 

zawarta w Gdańsku w dniu ..................................................... r.  
 
pomiędzy:  
Fundacją Centrum Praw Kobiet………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
………. reprezentowaną przez ………………………………………..., zwanym dalej      
„Nabywcą”  
 
a ……………………………………...….., zamieszkałą/ym w …………...……… (kod pocztowy       
…………………....) przy ul. …………………………………..……., PESEL: ……………………,      
zwanym dalej „Autorem",  
łącznie zwanymi dalej „Stronami”,  
o następującej treści:  

§ 1 
1. Autor oświadcza, że jest autorem pracy konkursowej zgłoszonej do organizowanego           
przez Nabywcę Konkursu „Czas (praw) kobiet”, zwanego dalej „Konkursem” i przysługuje           
mu pełnia praw autorskich tak majątkowych, jak osobistych do tej pracy, zwanej dalej             
„Utworem”. 
2. Przedmiotem umowy jest przeniesienie praw autorskich z  Autora na Nabywcę do Utworu. 
 

§ 2 
1. Autor oświadcza, że wobec tego, iż jest Finalist(k)ą / Laureatem/Laureatką Konkursu,            
stosownie do zapisów Regulaminu Konkursu, z chwilą zawarcia umowy przenosi          
nieodpłatnie na Nabywcę, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób         
trzecich: 
a) autorskie prawa majątkowe do Utworu na następujących polach eksploatacji:  
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką           
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz          
techniką cyfrową; utrwalanie i zwielokrotnienie dowolną techniką; utrwalanie i         
zwielokrotnianie w jakiejkolwiek postaci, na dowolnym nośniku informacji w dowolnej liczbie           
egzemplarzy;udostępnienie oryginału i egzemplarzy, na których Utwór utrwalono, 
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -            
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie         
dowolną techniką; 
- publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Utworu w miejscu i                
w czasie przez siebie wybranym; 
- wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej; 
- nadanie za pomocą wizji lub fonii; 
- przekazywanie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym poprzez Internet w           
dowolnym standardzie, systemie i formacie, 
- dokonywania przeróbek, opracowań Utworu, jego skrótów oraz tłumaczeń, 
b) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do przedmiotu umowy. 
 
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu i prawa zezwalania na           
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niego jest nieograniczone terytorialnie i          
czasowo. 
3. Nabywca może wykorzystywać Utwór na całym świecie we wszystkich mediach, na            
wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw          
majątkowych. Nabywca ma prawo udzielać licencji do korzystania z przedmiotu umowy           
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przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych, jak również przenosić autorskie            
prawa majątkowe do przedmiotu umowy, a także prawo zezwalania na wykonywanie           
zależnego prawa autorskiego do przedmiotu umowy, na osoby trzecie. 
3. Autor zobowiązuje się względem Nabywcy, iż nie będzie wnosił przeciwko niemu żadnych             
roszczeń dotyczących sposobu korzystania z Utworu. 
 

§ 3 
1. Autor jest obowiązany zachować w tajemnicy przed osobami trzecimi wszelkie informacje            
o Nabywcy oraz informacje, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem umowy i              
ma prawo je wykorzystać tylko w celu wykonania przedmiotu umowy. 
2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zwalnia  Autora jedynie pisemna zgoda Nabywcy. 
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji dostępnych publicznie oraz              
informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim te organy są uprawnione             
do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

§ 4 
1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy          
powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą            
rozstrzygane przez Strony ugodowo, a gdy nie będzie to możliwe poddane zostaną            
rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Nabywcy sądu powszechnego. 
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla           
każdej ze Stron. 
4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez ostatnią ze stron. 
 
 
 
Autor: Nabywca: 
 
………………………………………… …………………………………… 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Czas (praw) Kobiet” 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
 
 W związku z realizacją wymogów 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) (dalej „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania           
Pani/u danych osobowych oraz o przysługujących Pani/u prawach z tym związanych.  

Informujemy, że: 
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest          

Centrum Praw Kobiet - oddział Gdańsk, jednostka terenowa działająca przy Fundacji Centrum            
Praw Kobiet ul. Wilcza 60 lok 19, 00-679 Warszawa, e-mail: ochrona.danych@cpk.org.pl ,            
telefon: (22) 622-25-17. 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania zadań statutowych Fundacji, w            
tym Centrum Praw Kobiet - Oddział Gdańsk oraz w celu umożliwienia Pani/u wzięcia udziału w               
konkursie artystycznym “Czas (praw) Kobiet”,  jak również promocji  tego konkursu. 

3. Administrator przetwarzał będzie następujące Pana/i dane: imię i nazwisko, wiek, adres e-mail. 
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub            

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i          
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Statutowych obowiązków          
Fundacji w tym Centrum Praw Kobiet - Oddział Gdańsk oraz uczestnictwa w Konkursie „Czas              
(praw) Kobiet”. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja wyżej           
wymienionych celów. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.          
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Zastrzeżenie to nie            
dotyczy Pani/a imienia i nazwiska, które będą udostępnione w celu zapewnienia Pani/a praw             
jako twórcy utworu artystycznego. 

7. Administrator będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji          
konkursu artystycznego oraz w zakresie i czasie koniecznym do zapewnienia Pani/a praw jako             
twórcy utworu artystycznego. 

 
Informujemy również, że: 
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i           
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,          
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie         
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
  

❏ *Oświadczam, że wyrażam zgodę na korespondencję drogą elektroniczną przez Centrum          
Praw Kobiet - Oddział Gdańsk w celu przekazywania mi informacji dot. konkursu “Czas             
(praw) Kobiet” realizowanego przez Fundację Centrum Praw Kobiet - oddział Gdańsk. 

❏ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach           
marketingowych, poprzez przesyłanie informacji o działaniach Fundacji Centrum Praw Kobiet          
w formie newslettera  za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail. 

 

 

Gdańsk, dnia…………………………………………. 

 

Podpis ………………………………………………… 

*Pole obowiązkowe 
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