
Regulamin konkursu „Oprowadź nas po latach 90. w Warszawie”  

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem konkursu „Oprowadź nas po warszawskich latach 90.” (dalej: „Konkurs”) jest Stowarzyszenie Miasto  
Moje A w Nim, ul. Słupecka 2a/16, 02-309 Warszawa, KRS 0000298076, REGON 141404679, NIP 5222886343, (dalej:  
„Organizator”).  

2. Konkurs przeprowadzany jest w dniach od 12.10.2021 roku do dnia 20.10.2021 roku (dalej: okres trwania Konkursu), na  
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Ogłoszenie wyników nastąpi 21.10.2021 roku.  

3. Konkurs jest częścią projektu „Mapa warszawskiej architektury lat 90.”, który dofinansowano w ramach programu  
Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o  stołecznej 
architekturze czasów transformacji ustrojowej poprzez dzielenie się wspomnieniami i obserwacjami  dotyczącymi tego 
okresu.  

4. Konkurs ogłoszony jest w Internecie na stronie internetowej projektu, dostępnej pod adresem: https://archiwumlat90.pl/ 
oraz  za pośrednictwem portalu Facebook, przy pomocy fanpage’a „ARCHIwum Warszawy lat 90.” dostępnego pod 
adresem:  https://www.facebook.com/ARCHIwumLat90.  

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.  

6. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.  

7. Konkurs nie jest grą o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, o których  
mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j.Dz.U. 2019 r., poz. 847).  

8. Uczestnik, przystępując do Konkursu, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do  
przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również biorąc udział w Konkursie potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, 
które  uprawniają go do udziału w Konkursie i akceptuje Regulamin Konkursu.  

§ 2 ZASADY I UCZESTNICY KONKURSU  

1. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe w Polsce.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od formy zatrudnienia) przez: Organizatora,  
współpracujące z Organizatorem przy realizacji Konkursu i projektu „Mapa warszawskiej architektury lat 90.”, a także  
członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo,  
małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób 
trzecich.  

4. Konkurs polega na wyłonieniu zwycięskiego spaceru po warszawskich latach 90., będącego zbiorem wspomnień lub  
obserwacji wokół miejsc i budynków wybranych przez Uczestnika.   

5. Spacer musi być propozycją autorską, przygotowaną w formie pisemnej (maksymalna objętość tekstu to 10 tysięcy 
znaków  ze spacjami). Nadsyłanie dodatkowych zdjęć lub materiałów graficznych nie jest konieczne.  

6. Spacer musi uwzględniać od trzech do sześciu istniejących bądź już nieistniejących miejsc lub budynków, które opisze  
Uczestnik. Nie muszą one tworzyć zwartej trasy, tj. dopuszcza się uwzględnienie w spacerze miejsc lub budynków znacząco  
od siebie oddalonych (np. z różnych dzielnic). 
7. Przesłany spacer nie może:  

a) zawierać treści bezprawnych, w tym opisów scen przemocy, treści obraźliwych, pornograficznych lub obscenicznych,  
mogących obrażać uczucia religijne lub dobre obyczaje;  

b) zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów;  

c) naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;  



d) zostać edytowany po jego przesłaniu;  

e) naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.  

8. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi przesłać spacer w pliku tekstowym na adres: kontakt@archiwumlat90.pl 
do  dnia 20.10.2021. Spacery przesłane po upływie tej daty nie będą brane pod uwagę. W Konkursie nie można wziąć udziału 
w  inny sposób aniżeli opisany w § 2 ust. 7 Regulaminu.  

9. Wraz z przesłanym spacerem Uczestnik zobowiązany jest do podania w mailu imienia i nazwiska. Plik tekstowy nie 
może  być opatrzony nazwiskiem lub żadnymi elementami pozwalającymi zidentyfikować autora.  

10. Jeden Uczestnik może przesłać jedną propozycję spaceru.  

11. Poprzez wysłanie spaceru Uczestnik oświadcza, że:  

a) jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą̨ powstać 
w  związku z przygotowaniem i wysłaniem spaceru;  

b) powstałe w związku z jego udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa,  
ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i, że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w  
jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.  

12. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia  
określonego w § 2 ust. 10 Regulaminu i zobowiązany jest zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w 
zakresie  objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób 
trzecich z  roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić szkody i zwrócić koszty 
poniesione przez  Organizatora w związku z takimi roszczeniami osób trzecich.  

§ 3 WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW  

1. Za wyłonienie zwycięskiego spaceru odpowiadać będzie trzyosobowa Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora.  

2. Komisja wyłoni zwycięski spacer na podstawie kryteriów takich jak: sposób podejścia do tematu, walory językowe 
opisu,  pomysłowość, z uwzględnieniem zapisów § 2 Regulaminu.  

3. Komisja wyłoni zwycięski spacer w terminie do dwóch dni roboczych od zakończenia Konkursu. Rezultat Konkursu (dane  
autora zwycięskiego spaceru – jego imię i nazwisko) zostanie ogłoszony 21.10.2021 na stronie internetowej projektu:  
www.archiwumlat90.pl oraz na fanpage’u projektu na portalu Facebook: www.facebook.com/ARCHIwumLat90. Autor  
zwycięskiego spaceru zostanie również powiadomiony mailowo poprzez adres mailowy, z którego został wysłany spacer.  

4. Komisja może zdecydować o wyłonieniu od jednego do trzech zwycięskich spacerów, a tym samym o przyznaniu od 
jednej  do trzech równorzędnych nagród.  

5. W przypadku, gdy nie będzie możliwe wyłonienie zwycięskiego spaceru Komisja może nie przyznać nagród. 

 
§ 4 NAGRODY  

1. Na nagrodę główną w Konkursie składają się: plakat formatu 53 x 73 cm z grafiką autorstwa Adam Kosik Studio, zestaw  
czterech pocztówek promujących projekt „Mapa warszawskiej architektury lat 90.” oraz album „Polski Outdoor”  
stowarzyszenia Miasto Moje a w Nim.  

2. Dodatkowo dla każdego Uczestnika Konkursu przewidziany jest zestaw czterech pocztówek promujących projekt 
„Mapa  warszawskiej architektury lat 90.”.  

3. Autorowi zwycięskiego spaceru nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody.  

4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  



5. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie i za wynagrodzeniem w postaci nagrody, Uczestnik przenosi na Organizatora  
wszelkie majątkowe prawa autorskie do treści swojego spaceru jako utworu, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego,  
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie  

światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu  

cyfrowego;  

b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, 

techniką  światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej 

formy  zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu  

magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do 

obrotu  w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;  

d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w § 2 pkt 8 Regulaminu – publiczne wykonania, wystawienie,  

wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w  

czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych;  

e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;  

f) wykorzystanie w utworach multimedialnych;  

g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci  

telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;  

h) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy;  

i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych 

przejawów  działalności gospodarczej.  

6. Uczestnik zezwala Organizatorowi, za wynagrodzeniem w postaci nagrody, na wykonywanie zależnego prawa autorskiego  

do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania  

modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.   

7. Nagrody zostaną wręczone autorowi zwycięskiego spaceru oraz pozostałym Uczestnikom Konkursu za pośrednictwem  
poczty, paczkomatu lub osobiście.  

8. Autor zwycięskiego spaceru oraz pozostali Uczestnicy Konkursu zobowiązani są w ciągu trzech dni od dnia opublikowania  
Rezultatu Konkursu przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@archiwumlat90.pl lub za  
pośrednictwem prywatnej wiadomości na fanpage’u projektu na portalu Facebook: www.facebook.com/ARCHIwumLat90 
dane niezbędne do wydania nagrody, tj. swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania lub inne, w zależności od 
indywidualnych  ustaleń.  

9. Nagrody zostaną wydane autorowi zwycięskiego spaceru oraz pozostałym Uczestnikom Konkursu najpóźniej w ciągu 7 
dni  od dnia podania informacji zawartych w § 4 ust. 8. Przy odbiorze nagrody autor zwycięskiego spaceru, Uczestnicy 
Konkursu  lub osoby upoważnione zobowiązanisą podpisać dokument potwierdzający przyjęcie nagrody - Protokół.  

10. Jeśli autor zwycięskiego spaceru lub Uczestnik Konkursu nie spełni wszystkich warunków formalnych wydania nagrody,  
w tym nie przekaże Organizatorowi w terminie danych zgodnie z § 4 ust. 8 Regulaminu, nagroda ta pozostanie u 
Organizatora.  

11. Nagroda nieodebrana w terminie przepada i zostanie u Organizatora.  

 



12. Wydanie nagrody w Konkursie poczytuje się za dokonane z chwilą odebrania i poświadczenia jej odbioru (art. 61 § 1  
Kodeksu cywilnego).  

§ 5 REKLAMACJE  

1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu najpóźniej do dnia 26.10.2021.  
Reklamacje dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

2. Reklamację należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@archiwumlat90.pl w tytule  
wiadomości wpisując:Reklamacja „Oprowadź nas po latach 90. w Warszawie”. Reklamacja powinna zawierać imię i 
nazwisko  Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez 
Organizatora.  

3. Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany o decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 
do  7 dni, z wykorzystaniem adresu, z jakiego Organizator uzyskał zgłoszenie.  

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania  
reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.  

§ 6 DANE OSOBOWE  

1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest Stowarzyszenie Miasto Moje a w Nim, z 
siedzibą  przy ul. Słupeckiej 2a/16, 02-309Warszawa. Z administratorem można się skontaktować: 
aleksandra.stepien@miastomoje.org,  tel. 696 141 235.  

2. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu udziału Uczestników w Konkursie oraz w celu 
wyłonienia  zwycięskiego spaceru.  

3. Podstawę do przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, a podstawę do przetwarzania danych osobowych zwycięzcy art. 6  
ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

4. Podanie danych osobowych w przypadku Uczestników jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych Uczestnik nie  
będzie mógł wziąć udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych w przypadku zwycięzcy jest obligatoryjne, niepodanie  
danych osobowych przez zwycięzcę będzie oznaczało zrzeczenie się tytułu.  

5. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych oraz mogą nimi 
być  podmioty współpracujące w ramach realizacji projektu „Mapa warszawskiej architektury lat 90.”, a także podmioty 
uprawnione  na podstawie przepisów prawa.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych autora zwycięskiego spaceru (tj. imię i nazwisko) na 
stronach:  www.archiwumlat90.pl oraz www.facebook.com/ARCHIwumLat90. 
7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych 
do  prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane 
te są  przechowywane tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa (np. podatkowe i o 
rachunkowości), a po  jego zakończeniu zostaną usunięte.  

8. Administrator danych osobowych gwarantuje spełnienie wszystkich praw na zasadach określonych przez RODO: prawo  
dostępu do danych i ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania i wycofania zgody w dowolnym momencie. 
Zgodę  na przetwarzanie danych można wycofać wysyłając wiadomość na adres e-mail: aleksandra.stepien@miastomoje.org. 
Jeżeli  Uczestnik lub zwycięzca uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO ma prawo wnieść 
skargę do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

§ 7 INNE POSTANOWIENIA  

1. Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na stronie: www.archiwumlat90.pl.  

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, 



jeżeli  jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że 
zmiany te  nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o 
tym fakcie  powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronach: www.archiwumlat90.pl i 
www.facebook.com/ARCHIwumLat90 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego  
stwierdzającego dokonanie naruszeń Regulaminu, wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić  
Uczestnikowi przyznania nagrody.  

4. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone  
na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby  
rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również zgłoszony spacer.  

5. W kwestiach nieobjętych Regulaminem mają w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne  
właściwe przepisy prawa polskiego.  

6. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość wynika z przepisów  
powszechnie obowiązującego prawa.  

Data Regulaminu:  

Warszawa, dn. 12 października 2021 r. 

Zmiany w Regulaminie: 

Warszawa, dn. 19 października 2021 r. 


