
UCHWAŁA NR 1079/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 15 września 2011 r. 
 

 
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Konkursu „Gra warta świeczki”  
 
 
Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. 
U. 2001 Nr 142 poz. 1590 z późniejszymi zmianami) Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 
 
 

§1 
 

Przyjmuje się Regulamin Konkursu „Gra warta świeczki” na wykonanie projektów świec,  
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 
§2 

 
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki. 

 
§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 
Wicemarszałek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 1079/2011 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia 15 września 2011r. 

 
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Konkursu „Gra warta świeczki”  
 
 
 
Uchwała dotyczy przeprowadzenia Konkursu „Gra warta świeczki” realizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 
  
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie projektów świec, wyróżniających się pod względem 
designu i formy (np. pod względem artystycznym), jednocześnie charakteryzujących się 
cechami o znaczeniu dla regionu, które w przyszłości zostaną wdrożone do produkcji i będą 
artykułem promocyjnym wręczanym podczas wizyt zagranicznych przedstawicieli 
Województwa Wielkopolskiego 
 
Konkurs ma charakter otwarty. Organizator nie stawia żadnych wymogów formalnych co do 
przygotowania zawodowego autorów projektów, uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i 
odbywa się na zasadzie dobrowolności.  
 
Konkurs ma promować innowacyjne pomysły i design. 
 
Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 9000 złotych w Planie Promocja, Dział 750, 
Rozdział 75075, Paragraf 3040. 
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej Uchwały jest uzasadnione.  
 
 

Wojciech Jankowiak 
    Wicemarszałek 



 
Regulamin Konkursu „Gra warta świeczki” 

 
 

§ 1 
Ogólne zasady Konkursu 

 
1. Organizatorem Konkursu „Gra warta świeczki”, zwanego dalej Konkursem jest 

Województwo Wielkopolskie. 
2. Konkurs realizowany jest przez Departament Gospodarki. 

 
§ 2 

Cel Konkursu 
 

Celem Konkursu jest wyłonienie projektów świec (zwanych dalej Projektem bądź 
Projektami), wyróżniających się pod względem designu i formy, zawierających jednocześnie 
nawiązanie do Wielkopolski, które w przyszłości zostaną wdrożone do produkcji i będą 
artykułem promocyjnym wręczanym podczas wizyt zagranicznych przedstawicieli 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 3 
Uczestnicy Konkursu 

 
1. Konkurs ma charakter otwarty. 
2. Organizator nie stawia żadnych wymogów formalnych co do przygotowania 

zawodowego autorów Projektów. 
3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i odbywa się na zasadzie dobrowolności.  
 

§ 4 
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 
1. Warunkiem zgłoszenia i przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie „Formularza 

zgłoszeniowego” (zał. nr 1) i złożenie go wraz z dokumentacją konkursową, o której 
mowa w ust. 12, osobiście lub za pośrednictwem poczty, w terminie do 15 października 
2011 roku na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – 
Departament Gospodarki, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46. W przypadku osób 
prawnych wraz z formularzem zgłoszeniowym powinien zostać złożony aktualny 
dokument rejestracyjny Uczestnika Konkursu (za aktualny uważany jest dokument 
wystawiony nie wcześniej, niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania 
formularzy zgłoszeniowych). 

2. Formularz zgłoszeniowy winien zawierać: 
- dane Uczestnika Konkursu/nazwę Uczestnika, dane adresowe, dane kierującego 

podmiotem, osobę do kontaktu w sprawie Konkursu, 
- opis Projektów, obejmujący co najmniej informację o rodzaju surowca, z którego 

ma być wykonana świeca, knot i inne elementy jeżeli występują (np. podstawa, 
elementy wtopione itp.), przewidywany czas spalania i efekt świetlny,  

- oświadczenia o:  
• zgodności informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym ze stanem 

faktycznym, 
• zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i jego akceptacji, 
• potwierdzenie, że opisane Projekty są własnego autorstwa i nie naruszają 

praw osób trzecich,  
• wyrażeniu zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych Uczestnika  

w celach związanych z realizacją i promocją Konkursu. 



3. Formularz zgłoszeniowy winien być podpisany przez Uczestnika Konkursu osobiście 
lub osobę upoważnioną do reprezentacji, zgodnie z dokumentem rejestracyjnym, 
opatrzony pieczęcią. 

4. Podanie nieprawdziwych danych wyklucza z udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu 
jest zobowiązany do potwierdzenia, na wezwanie organizatora, podanych danych. 

5. Opis Projektów winien być dokonany w całości na formularzu zgłoszeniowym. 
6. Opis Projektu nie może zawierać klauzuli tajności lub poufności. 
7. Dokumentacja konkursowa winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Gra 

warta świeczki”. 
8. W przypadku przekazania dokumentacji konkursowej pocztą decyduje data wpływu do 

miejsca określonego w § 4 ust. 1. 
9. Dokumentację składaną osobiście należy przekazać do miejsca określonego w § 4 

 ust. 1, w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Departamentu Gospodarki. 
10. Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz informacje dodatkowe dotyczące 

spraw nieuregulowanych w regulaminie dostępne są na stronie internetowej 
www.umww.pl . 

11. Ogłoszenie Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.umww.pl oraz przesłane 
zostanie z prośbą o rozpropagowanie do szkół wyższych (publicznych i niepublicznych) 
o profilu artystycznym, szkół średnich i policealnych (publicznych i niepublicznych)  
o profilu artystycznym, mających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, 
urzędów miast i gmin zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego, izb 
gospodarczych zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz 
producentów świec z siedzibą na terenie Województwa Wielkopolskiego. 

12. Dokumentacja konkursowa, o której mowa w ust. 1, powinna obejmować maksymalnie 
3 Projekty świec przekazane w formie wydruku na papierze, w rzucie z trzech stron na 
kartkach o maksymalnych wymiarach 210 x 297 mm oraz w wersji elektronicznej na 
nośniku CD albo DVD. Gotowy produkt w skali 1:1, który powstałby z Projektu, 
powinien mieścić się w sześcianie o wymiarach 50 x 50 x 50 cm. Projekty nadesłane  
w innej formie nie będą brały udziału w Konkursie. 

13. Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać Projekty indywidualnie lub w zespołach, które są 
reprezentowane przez podmiot będący liderem projektu. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Projektów 
niezgodnych z Regulaminem Konkursu. 

 
§ 5 

Kapituła Konkursu, zasady pracy oraz tryb oceny zgłoszeń 
 
1. W celu prawidłowego przebiegu oraz oceny Projektów, Organizator powoła Kapitułę 

Konkursu. 
2. Kapituła Konkursu składa się z 5 osób, w tym: 

• Przewodniczącego Kapituły, którą to funkcję pełni Pan Leszek Wojtasiak – 
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz  

• Członka Kapituły - przedstawiciela Departamentu Gospodarki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 

• Członka Kapituły - przedstawiciela Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, 
reprezentującej środowiska administracji, nauki i biznesu. 

• Członka Kapituły - przedstawiciela Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 
• Członka Kapituły - przedstawiciela branży świeczkarskiej. 

3. Członków Kapituły Konkursu powołuje i odwołuje jej Przewodniczący. 
Przewodniczący Kapituły organizuje prace Kapituły, a w przypadku równej ilości 
głosów ocenianych Projektów posiada głos rozstrzygający. 

4. Skład Kapituły Konkursu jest jawny. 
 
 
 
 



 
5. Porządek pracy Kapituły Konkursu: 

• Kapituła Konkursu zbiera się w terminie 7 dni od dnia zamknięcia naboru, 
• członkowie Kapituły Konkursu otrzymują kopie formularzy zgłoszeniowych 

wszystkich Uczestników wraz z formularzami oceny Projektu (zał. nr 2), 
• członkowie Kapituły Konkursu dokonują oceny zgłoszonych Projektów  

w formularzu oceny Projektu (zał. nr 2), 
• członkowie Kapituły Konkursu wypełniają formularz oceny Projektu dla każdego 

Projektu oddzielnie,  
• jeden członek Kapituły Konkursu może przyznać jednemu Projektowi 

maksymalnie 10 punktów, 
• Uczestnik Konkursu nie może zostać nagrodzony / wyróżniony za Projekt, który 

otrzyma mniej niż 20 punktów, 
• jeden Projekt może otrzymać maksymalnie 50 punktów od wszystkich członków 

Kapituły Konkursu, 
• po wypełnieniu formularzy oceny Projektu sporządzana jest lista rankingowa 

Projektów, 
• Laureatami Konkursu zostają autorzy Projektów umieszczonych na liście 

rankingowej, którzy otrzymali największą ilość punktów, 
• wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych www.umww.pl . 

 
§ 6 

Ocena Projektów 
1. W Konkursie ocenie będą podlegały Projekty spełniające warunki formalne 

uczestnictwa określone w § 3 i § 4. 
2. Nadesłane Projekty oceniane będą pod kątem ich aspektów wizualnych, technicznych  

i funkcjonalnych. 
 

§ 7 
Terminy 

 
1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 15 września 2011 roku, poprzez zamieszczenie 

ogłoszenia o Konkursie na stronie internetowej Organizatora www.umww.pl . 

2. Zgłoszenia do Konkursu należy składać do dnia 15 października 2011r. do godz. 15.30. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 31 października 2011r. na stronie 
www.umww.pl , dodatkowo Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pocztą oraz 
drogą elektroniczną. 

 
§ 8 

Nagrody 
 

1. Organizator przewiduje wyłonienie trzech Laureatów Konkursu. 
2. Laureatom Konkursu Organizator przekaże następujące nagrody finansowe: 

1) za zajęcie I miejsca: 4.000,00 zł brutto, 
2) za zajęcie II miejsca: 3.000,00 zł brutto, 
3) za zajęcie III miejsca: 2.000,00 zł brutto. 

3. Organizator nie wyklucza przyznania wyróżnień i wręczenia zestawów upominkowych 
Uczestnikom Konkursu, których Projekty otrzymają wysoką liczbę punktów. 

4. Organizator zastrzega, że w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, od nagród 
potrącony zostanie podatek dochodowy. 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.umww.pl .  
6. Kapitule Konkursu przysługuje prawo nie przyznania części nagród.  
7. Realizacja zobowiązania Organizatora wynikającego z przyznania nagrody nastąpi  

w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 



 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Uczestnicy Konkursu powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie 

do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów realizacji Konkursu. 

3. Zmiana terminu Konkursu musi być ogłoszona na stronach internetowych 
www.umww.pl .  

4. Organizator ma prawo publikacji i upowszechniania Projektów, ich fragmentów lub 
streszczeń wraz z nazwami Uczestników, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę. 

5. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Departamentu 
Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 
tel. (61) 65 80 734, e-mail: beata.zagrodzka-blok@umww.pl . 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich 
podejmowane w związku z Konkursem. 

7. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu 
rozstrzygnięć dokonuje Dyrektor Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia Konkursu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od Konkursu. 

10. Konkurs jest finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego. 

11. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnicy pokrywają koszty związane  
z przygotowaniem i wysyłką prac. 

12. Uczniowie niepełnoletni zobowiązani są uzyskać pisemną zgodę  rodziców lub 
prawnych opiekunów na udział w Konkursie i przedstawić ją Organizatorowi wraz  
z formularzem zgłoszeniowym.  

13. Laureaci Konkursu nieodpłatnie, na okres od dnia złożenia dokumentacji konkursowej 
do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, bez ograniczeń co do terytorium, 
udzielają na rzecz Organizatora licencji niewyłącznej do korzystania z autorskich praw 
majątkowych do Projektów w zakresie następujących pól eksploatacji: druk w dowolnej 
liczbie egzemplarzy, zamieszczanie w Internecie, rozpowszechnianie, wprowadzanie do 
pamięci komputera, publiczne odtwarzanie, sfotografowanie, kopiowanie i powielanie 
w dowolnej technice, zapisywanie obrazu na cyfrowych nośnikach danych, sfilmowanie 
i emisja w telewizji, z tym zastrzeżeniem, że Organizator będzie mógł wykorzystywać 
ową licencję wyłącznie w celach związanych z promocją Województwa 
Wielkopolskiego, jak i samego Konkursu, w żadnym zaś razie nie w celach 
zarobkowych.   

14. Nagrodzone Projekty przechodzą na własność Organizatora z chwilą ogłoszenia 
wyników Konkursu. Do przeniesienia własności w tym zakresie nie jest wymagane 
żadne dodatkowe oświadczenie Uczestnika Konkursu. Pozostałe Projekty będą do 
odbioru w sekretariacie Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego -  ul. Przemysłowa 46, 61-541 Poznań, przez okres 30 
dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. W przypadku nie odebrania Projektów  
w terminie wskazanym powyżej, przechodzą one na własność Organizatora. 

15. Wraz z przeniesieniem własności Projektów Województwo Wielkopolskie nabywa 
autorskie prawa majątkowe do Projektów w zakresie następujących pól eksploatacji: 



a. utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci 
komputerowych, sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji 
Projektów, 

b. wystawianie lub publiczna prezentacja (na ekranie) w tym podczas seminariów  
i konferencji,  

c. wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach 
audiowizualnych i komputerowych, 

d. prawo do korzystania z Projektów w całości lub z części oraz ich łączenia  
z innymi dziełami,  

e. digitalizacja, 
f.        zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym lub 

cyfrowym w postaci elektronicznej, 
g. rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu, 
h. nieodpłatne wypożyczanie lub udostępnianie zwielokrotnionych egzemplarzy, 
i.        wprowadzanie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób 

umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie 
z utrwalaniem w pamięci RAM. 
 

16. Nabywając autorskie prawa majątkowe Organizator zostaje wyłącznie uprawnionym do 
dokonywania w Projekcie wszelkich zmian jakie są konieczne do wdrożenia Projektu 
do produkcji, a nadto będzie wyłącznie uprawnionym do samodzielnego uruchomienia, 
osobiście bądź za pośrednictwem osób trzecich wytwarzania, produkcji dowolną 
techniką świec opartych na Projekcie, jak i wszelkich innych modyfikacji/zmian 
Projektu stworzonych przez Organizatora osobiście lub na jego zlecenie.  

17. Na potrzeby Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na  przetwarzanie swoich danych 
osobowych przez Organizatora. 

18. Dane osobowe Uczestników Konkursu przekazane Organizatorowi będą przez niego 
przetwarzane w celu realizacji Konkursu, doręczenia Nagród oraz w celach 
dowodowych. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych 
osobowych oraz do ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie  
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.). 



 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Gra warta świeczki” 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „Gra warta świeczki”. 

Nr zgłoszenia       Data wpłynięcia       

INFORMACJA O UCZESTNIKU 

NAZWA UCZESTNIKA       

Dane adresowe  

Ulica i nr       

Kod pocztowy i miasto       

Telefon       

Fax       

E-mail       

Adres www       

Rok założenia działalności       

Status uczestnika   

Dane kierującego podmiotem  

Funkcja       

Imię i nazwisko       

Telefon i e-mail       
 

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:  

Imię i nazwisko       

Stanowisko służbowe       

Telefon i Fax       

E-mail       
 
 
 
 

Tytuł/y Projektu/ów  
      

Opis Projektu/ów 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Oświadczam, że informacje podane w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 

………………………………………………………………………………………….. 
Data                                                              Podpis osoby Uczestnika Konkursu lub osoby upoważnionej  
 
 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach 
związanych z realizacją i promocją konkursu „Gra warta świeczki” - przez Organizatora 
Konkursu. 

 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
Data                                                              Podpis osoby Uczestnika Konkursu lub osoby upoważnionej  
 
 

3. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i będę przestrzegać jego 
postanowień. 

 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
Data                                                              Podpis osoby Uczestnika Konkursu lub osoby upoważnionej  
 

4. Oświadczam, że opisany/e Projekt/y jest/są własnego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich. 
 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
Data                                                              Podpis osoby Uczestnika Konkursu lub osoby upoważnionej  
 

 



 
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Gra warta świeczki” 

 
Poznań, ………. 2011 r. 

 
 

FORMULARZ OCENY PROJEKTU 
Do konkursu „Gra warta świeczki” 

 

NAZWA UCZESTNIKA: ………………………………………………………..… 
 ………………………………………………………….. 

 

Imi ę i nazwisko osoby oceniającej: ………………………………………………………..… 
 

 
Ocena projektu  

 
PUNKTY 
 

  

 
RAZEM 

 

 
Uwagi dodatkowe: 
………………………………………………………………………………………………………… 
  
………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
 
 
 
 
 
………………………….       …………………………. 
 
              Data                                                                                                                            Podpis 
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