REGULAMIN KONKURSU
„Jak Fundusze Europejskie zmieniły moją okolicę?””
§ 1.
Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu plastycznego pn. „Jak Fundusze Europejskie zmieniły moją okolicę?”,
zwanego dalej „konkursem”, jest Województwo Podlaskie.
§ 2.
Tematyka i cel konkursu
1.

2.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej przykłady
zmian, które nastąpiły w województwie podlaskim dzięki wykorzystaniu Funduszy
Europejskich, w szczególności projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „RPOWP
2014-2020”.
Celem konkursu jest:
a) przekazanie ogółowi społeczeństwa informacji na temat efektów wdrażania
RPOWP,
b) wypromowanie pozytywnego wizerunku RPOWP, jako programu służącego
rozwojowi województwa podlaskiego,
c) skierowanie uwagi mieszkańców regionu na zmiany, jakie następują
w województwie podlaskim dzięki funduszom europejskim, w tym RPOWP 20142020,
d) rozwijanie kreatywności i aktywności, pobudzanie zainteresowania mieszkańców
regionu sprawami rozwoju województwa podlaskiego.
§ 3.
Warunki i zasady udziału w konkursie

1.
2.

3.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które na dzień zgłoszenia pracy konkursowej nie
ukończyły 15 roku życia i mieszkają na terenie województwa podlaskiego.
Konkurs będzie podzielony na dwie kategorie wiekowe:
a) Dzieci do lat 10,
b) Dzieci i młodzież w wieku od 11 do 15 lat.
Uczestnik zgłasza swoje uczestnictwo w konkursie wyłącznie za pośrednictwem szkoły
podstawowej lub domu kultury z województwa podlaskiego. Przez domy kultury rozumie
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się także ośrodki i centra kultury oraz świetlice wiejskie.
Uczestnik może zgłosić chęć udziału w szkole podstawowej do której uczęszcza lub w
dowolnym, wybranym przez siebie, domu kultury w województwie podlaskim.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
Każdy dom kultury/szkoła podstawowa może zgłosić maksymalnie jedną pracę w każdej
z kategorii wiekowych.
Każdy dom kultury/szkoła podstawowa, biorąca udział w konkursie, wyznacza opiekuna
konkursu.
W celu zgłoszenia pracy na konkurs, należy do niej dołączyć wypełniony formularz
zgłoszeniowy oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, o wyrażeniu zgody
na udział w konkursie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
W formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć, do której kategorii wiekowej należy
Uczestnik.
Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym i zgodą rodzica/opiekuna należy
dostarczyć w formie elektronicznej (zdjęcie lub skan / plik w formacie JPG, TIFF, PDF
itp.) na adres: zmieniamy.podlaskie@gmail.com
W przypadku gdy praca konkursowa zostanie przekazana w niskiej jakości
(uniemożliwiającej jej ocenę), Organizator zwróci się do uczestnika z prośbą o ponowne
przesłanie zdjęcia lub skanu tej samej pracy.
Praca powinna być opisana poprzez podanie w nazwie pliku imienia i nazwiska uczestnika,
oraz nazwy (lub skrótu nazwy) domu kultury/szkoły zgłaszającej pracę.
Pracę konkursową wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy złożyć
w terminie od 26 października 2020 do 22 listopada 2020 r.
Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie zostaną dopuszczone do kolejnych etapów.
Koszty przygotowania pracy konkursowej ponoszą uczestnicy konkursu.
Wyrażenie zgody na udział w konkursie osoby niepełnoletniej przez rodzica lub opiekuna
prawnego jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Przystąpienie do konkursu oznacza:
a) akceptację wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie,
b) oświadczenie zgłaszającego, że jest autorem pracy i jego zgłoszenie na konkurs nie
narusza praw osób trzecich.
Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów
cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny
wyżej wymienionych osób oraz członków kapituły konkursu, za jakich uważa się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie
internetowej pod adresem rpo.wrotapodlasia.pl/konkurs.

21. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Uczestnikami Konkursu w zakresie wszelkich
pytań, uwag i wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu, jak również przekazywania
prac wraz z Formularzem zgłoszeniowym, są przedstawiciele agencji realizującej zadanie
na
zlecenie
Organizatora:
Karolina
Blitek
tel.
535-373-115,
e-mail:
zmieniamy.podlaskie@gmail.com
§ 4.
Wymagania dotyczące prac konkursowych
1.

Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne, które ilustrują projekty dofinansowane
z Funduszy Europejskich na obszarze województwa podlaskiego, a w szczególności
projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.
2. Lista projektów dofinansowanych z RPOWP 2014-2020 znajduje się na portalu Mapa
Dotacji.
3. Przykłady projektów dofinansowanych z RPOWP 2014-2020 znajdują się także na stronie
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/poznaj_projekty/przyk
lady-projektow.html.
4. Popełnienie przez Uczestnika plagiatu skutkuje wykluczeniem z konkursu.
5. Prace konkursowe nie powinny być dotąd publikowane i nagradzane w ramach innych
konkursów plastycznych.
6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele,
akwarele, farby plakatowe, wycinanki itp.).
7. Prace powinny być wykonane w formacie A3.
8. Praca musi być samodzielnie wykonana przez uczestnika konkursu.
9. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
a) zgodność tematu pracy z tematyką konkursu,
b) jakość wykonania,
c) oryginalność i kreatywność,
d) stopień trudności wykonania.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich
wynikające z naruszenia przez Uczestników praw własności intelektualnej, dóbr
osobistych lub innych praw chronionych przepisami lub umowami.
11. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, których treść w szczególności:
a) narusza godność ludzką,
b) jest sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym,
c) wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej,
d) propaguje używki lub przemoc,
e) rani przekonania religijne lub polityczne,
f) może mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora,

g) jest uznawana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą
i naruszającą zasady współżycia społecznego,
h) jest obciążona prawami osób trzecich, w tym prawem autorskim,
i) przedstawia ofertę komercyjną lub jest reklamą instytucji/ firmy,
j) zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich.

§ 5.
Nagrody
1. Organizator przyzna nagrody rzeczowe laureatom oraz wyróżnionym w obu kategoriach
wiekowych:
a. Nagroda za zajęcie I miejsca – notebook,
b. Nagroda za zajęcie II miejsca – smartfon,
c. Nagroda za zajęcie III miejsca – hulajnoga elektryczna,
d. Nagroda za otrzymanie wyróżnienia – bezprzewodowy głośnik przenośny.
2. Dodatkowo organizator przyzna nagrody rzeczowe w postaci notebooków dwóm domom
kultury lub szkołom, których uczniowie zdobędą I miejsca w swoich kategoriach
wiekowych. W przypadku gdy I miejsce w obu kategoriach zajmą uczestnicy zgłoszeni
przez ten sam dom kultury/szkołę, Organizator zastrzega prawo do przekazania drugiej
nagrody rzeczowej w postaci notebooka innemu, wybranemu przez siebie domowi
kultury/szkole.
3. Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pocieszenia w postaci zestawu
gadżetów.
4. Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy.
5. Nagrody zostaną przekazane podczas uroczystej gali wręczenia nagród lub przesłane
przesyłką pocztową lub kurierską.
6. Organizator planuje wykorzystać nadesłane prace konkursowe do działań informacyjnych
i promocyjnych RPOWP, np. podczas wystawy plenerowej, publikacji w formie tradycyjnej
i elektronicznej.
7. Fundatorem nagród jest Organizator konkursu.
8. Lista nagrodzonych autorów prac zostanie opublikowana na stronie internetowej
Organizatora, po wyłonieniu laureatów.
9. Organizator skontaktuje się z laureatami konkursu w celu powiadomienia ich
o wygranej, sposobie, miejscu i terminie wręczenia nagród oraz w celu uzupełnienia
oświadczeń wymaganych do wręczenia nagrody.
10. Laureat nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią.
11. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie nagrody
w przypadku, gdy laureat nie podał lub podał nieprawidłowy adres, na jaki ma być
przekazana nagroda.
12. Koszty wysyłki nagród pokrywa Organizator.

§ 6.
Kapituła konkursu
1.
2.
3.
4.

Kapituła konkursu dokonuje oceny merytorycznej prac konkursowych i decyduje
o przyznaniu nagród.
W skład kapituły konkursu będą wchodzić przedstawiciele Organizatora oraz
przedstawiciele agencji realizującej zadanie na zlecenie Organizatora.
Przewodniczącym kapituły konkursu jest Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu
Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Decyzja kapituły konkursu w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie.
§ 7.
Ogłoszenie wyników konkursu

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do 15.12.2020 r.
2. Lista laureatów konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie
internetowej Organizatora.
3. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni o wygranej oraz o terminie i miejscu
wręczenia nagród.
§ 8.
Ochrona danych osobowych
1. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika, wyrażając zgodę na udział dziecka w konkursie, składa
jednocześnie oświadczenia o:
a) wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych swoich i
dziecka, oraz,
b) wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia, nazwiska oraz wizerunku dziecka,
utrwalonego podczas gali wręczenia nagród, w materiałach dotyczących realizacji,
rozstrzygnięcia konkursu, wręczenia nagród.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Zarząd Województwa Podlaskiego,
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,
15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl,
bip.wrotapodlasia.pl.
3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@wrotapodlasia.pl.
4. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z Ogólnym
Rozporządzeniem o Ochronie Danych UE- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Dane osobowe Uczestników podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez
Organizatora na potrzeby niniejszego konkursu.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot.
archiwizacji, lub do momentu odwołania zgody.
7. Dane osobowe Uczestników są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie
danych w zakresie określonym w niniejszym regulaminie jest warunkiem wzięcia udziału w
konkursie.
8. Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników jest
niezbędność tych danych dla wykonania przez Organizatora zobowiązań wynikających z
niniejszego regulaminu oraz dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Organizatorze związanych ze sprawozdawczością podatkową i księgową.
9. Dane osobowe Uczestników obejmujące imię i nazwisko ujawniane będą nieograniczonej
liczbie osób na stronie internetowej Organizatora, drukowanych materiałach
informacyjnych i prezentacjach. Pozostałe dane osobowe Uczestników ujawniane będą
wyłącznie osobom zatrudnionym u Organizatora i wykonującym czynności związane z
organizacją konkursu oraz będą przetwarzane przez agencję realizującą zadanie na rzecz
Organizatora. Przetwarzanie danych przez realizatora odbędzie się na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
10. Po wyłonieniu laureatów, Organizator pozyska od nich dane niezbędne do wręczenia
nagrody.
11. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

§ 9.
Prawa autorskie
1.

2.

3.

Rodzic/opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że zgłoszona Praca konkursowa jest wynikiem
indywidualnej twórczości Uczestnika oraz że przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw
majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w
szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Z
tytułu złożonego powyżej oświadczenia rodzic/opiekun prawny przyjmują na siebie pełną
odpowiedzialność.
Rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez Organizatora
zgłoszonej Pracy Konkursowej w dowolnej formie i bez ograniczeń czasowych, w materiałach
informacyjnych i promocyjnych dotyczących RPOWP i wykorzystania funduszy
europejskich w województwie podlaskim, w szczególności na stronach internetowych,
materiałach drukowanych, prezentacjach, wystawach oraz wszelkich innych działaniach
informacyjnych i promocyjnych.
Powyższa zgoda jest równoznaczna z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej,
niewyłącznej licencji na wykorzystanie pracy w zakresie poniższych pól eksploatacji:

a) wystawiania, publikowania, przekazywania i przechowywanie niezależnie od
formatu, systemu lub standardu,
b) trwałe lub czasowe utrwalania i zwielokrotnienie utworów w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub
standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe
utrwalanie i zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii
oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
c) wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo kopii,
d) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wystawianie lub publikowanie, w
dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie utworów w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,
e) rozpowszechnianie w sieciach Internet oraz w sieciach zamkniętych,
§ 10.
Postanowienia końcowe
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją
niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie,
z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników, którzy przystąpili do
konkursu przed zmianą regulaminu.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy polskiego
prawa powszechnie obowiązującego.
Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z konkursem będą
rozstrzygane przez właściwy dla Organizatora sąd powszechny.
Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie są ponoszone przez Uczestnika
konkursu.
Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą działalności regulowaną przepisami ustawy o grach hazardowych.
Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna

