REGULAMIN KONKURSU
na hasło Programu Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego na lata 2021-2027
§ 1.
Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu na hasło Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata
2021-2027, zwanego dalej „konkursem”, jest Województwo Podlaskie, zwane dalej
„Organizatorem”.
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§ 2.
Tematyka i cel konkursu
Przedmiotem konkursu jest stworzenie hasła (motta, myśli przewodniej) Programu
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027, zwanego dalej „Programem”.
Hasło, zwane dalej „pracą konkursową”, powinno nawiązywać do Programu, jego głównych
celów oraz wpływu na rozwój województwa podlaskiego.
Celem konkursu jest:
a) wypromować pozytywny wizerunek Programu, oraz przekazać informacje o jego celach
i możliwościach wsparcia,
b) zachęcić do analizy zmian i korzyści, które zachodzą w regionie dzięki funduszom
europejskim, w tym z programu regionalnego,
c) pobudzić kreatywność i zainteresowanie mieszkańców regionu sprawami rozwoju
województwa podlaskiego.
§ 3.
Warunki i zasady udziału w konkursie
W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne: pełnoletnie i niepełnoletnie, które
mieszkają w województwie podlaskim.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego
poprzez wypełnienie odpowiedniego oświadczenia, znajdującego się w załączniku nr 2 do
Regulaminu.
W celu zgłoszenia pracy konkursowej, należy wypełnić:
a) w przypadku Uczestnika pełnoletniego - formularz zgłoszeniowy wraz
z oświadczeniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
b) w przypadku Uczestnika niepełnoletniego - formularz zgłoszeniowy wraz
z oświadczeniami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
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Oświadczenia o których mowa w ust 3 pkt a) i b) zawierają zgody dotyczące przetwarzania
i publikacji danych osobowych.
W przypadku wpisania w formularzu pracy konkursowej odręcznie, powinno być ono
napisane w sposób czytelny, możliwy do przeczytania.
Skan wypełnionych i podpisanych dokumentów: formularz zgłoszeniowy i oświadczeń
należy przesłać w terminie od 25 listopada 2021 do 29 grudnia 2021 r. na adres e-mail:
rpowp@wrotapodlasia.pl.
Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.
Prace konkursowe, do których nie zostanie dołączony wypełniony formularz zgłoszeniowy
wraz z oświadczeniami, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
Prace konkursowe niespełniające zasad uczestnictwa przewidzianych w Regulaminie nie
będą podlegały ocenie konkursowej.
Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Koszty przygotowania pracy konkursowej ponoszą Uczestnicy konkursu.
Poprzez przystąpienie do konkursu Uczestnik akceptuje zasady zawarte w Regulaminie.
Wyrażenie zgody na udział w konkursie osoby niepełnoletniej przez rodzica lub opiekuna
prawnego jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie.
Poprzez przystąpienie do konkursu Uczestnik oświadcza, 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 https://rpo.wrotapodlasia.pl/konsultacje .
W przypadku pytań i uwag dotyczących konkursu można kontaktować się z pracownikami
Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego, tel. 85 66 54 944, 85 66 54 480, e-mail: rpowp@wrotapodlasia.pl.
§ 4.
Wymagania dotyczące prac konkursowych
Praca konkursowa powinna mieć formę hasła, motta, myśli przewodniej czyli zwięzłego
jednego zdania lub dwóch, maksymalnie do 200 znaków ze spacjami.
Hasło powinno nawiązywać do Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata
2021-2027, jego celów oraz wpływu na rozwój województwa podlaskiego.
Projekt Programu znajduje się na stronie https://rpo.wrotapodlasia.pl/konsultacje .
Do konkursu mogą być zgłoszone prace wyłącznie w języku polskim.
Praca konkursowa musi być stworzona samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
Praca konkursowa nie powinna być dotąd publikowana i nagradzana w innych konkursach.

7.
8.

Popełnienie przez Uczestnika plagiatu skutkuje wykluczeniem z konkursu.
Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
a) zgodność hasła z tematyką konkursu,
b) związek hasła z Programem i województwem podlaskim,
c) kreatywność, atrakcyjność, walory językowe,
d) prosty przekaz i pozytywny wydźwięk przysłanych prac.
9. 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.
10. 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 wyłoni jednego zwycięzcę konkursu, który otrzyma nagrodę finansową
o wartości 1500,00 zł.
2. Kapituła konkursu może dodatkowo przyznać dwa wyróżnienia. Autor wyróżnionej pracy
konkursowej może otrzymać nagrodę finansową o wartości 750 zł.
3. Autor zwycięskiej pracy konkursowej oraz osoby wyróżnione otrzymują tytuł „Laureatów”
konkursu.
4. Laureaci nabędą prawo do nagród, o których mowa w ust. 1 i 2, z chwilą zawarcia umowy
o przeniesienie majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy, zgodnie ze wzorem
umowy zawartym w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
5. Nagrody zostaną przekazane na rachunki bankowe Laureatów, podane w odrębnym
oświadczeniu, w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy o przeniesienie
majątkowych praw autorskich.
6. Ponadto, Laureaci mogą zostać zaproszeni do udziału oraz wypowiedzi podczas spotkania
inaugurującego Program, które planowane jest w 2022 r.
7. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na spotkanie o którym mowa w ust. 6.
8. Wszyscy Uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymają dyplom uczestnictwa.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej oraz wyróżnień.
10. Organizator planuje wykorzystać zwycięską pracę konkursową oraz wyróżnione prace
konkursowe do działań informacyjnych i promocyjnych Programu, np. podczas działań,
wydarzeń i spotkań dotyczących Programu, możliwości wsparcia, realizacji i efektów
Programu, w materiałach informacyjnych i publikacjach o Programie, w tym w dokumencie
Programu, w formie tradycyjnej i elektronicznej.
11. Fundatorem nagród jest Organizator konkursu.
12. Laureat nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie nagrody w przypadku, gdy
Laureat nie podał lub podał nieprawidłowy rachunek, na jaki ma być przekazana nagroda.
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§ 6.
Kapituła konkursu
Kapituła konkursu dokonuje oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami określonymi
w § 4 ust. 8 i decyduje o przyznaniu nagrody głównej i ewentualnych wyróżnień.
W skład kapituły konkursu wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego. Dopuszcza się udział osób z zewnątrz na zaproszenie
Przewodniczącego kapituły konkursu.
Przewodniczącym kapituły konkursu jest Marszałek Województwa Podlaskiego.
Decyzja kapituły konkursu w sprawie przyznania nagrody głównej i wyróżnień jest
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 7.
Ogłoszenie wyników konkursu
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do 14.01.2022 r.
Organizator opublikuje wyniki konkursu na stronie internetowej
https://rpo.wrotapodlasia.pl/konsultacje .
Organizator skontaktuje się z Laureatami drogą elektroniczną lub telefonicznie, w celu
powiadomienia ich o wygranej, sposobie, miejscu i terminie wręczenia nagród oraz w celu
uzupełnienia oświadczeń wymaganych do wręczenia nagrody i podpisania umowy
o przeniesienie majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy.
§ 8.
Ochrona danych osobowych
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.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@wrotapodlasia.pl.
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Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z Ogólnym
Rozporządzeniem o Ochronie Danych UE- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Dane osobowe Uczestników podane w formularzu zgłoszeniowym i oświadczeniach będą
przetwarzane przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia konkursu, publikacji
wyników na stronie internetowej Organizatora, w działaniach informacyjno-promocyjnych
dotyczących Programu, a także w celach archiwizacyjnych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot.
archiwizacji, lub do momentu odwołania zgody.
6. Dane osobowe Uczestników są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie
danych w zakresie określonym w tym regulaminie jest warunkiem wzięcia udziału
w konkursie.
7. Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników jest
niezbędność tych danych dla wykonania przez Organizatora zobowiązań wynikających
z Regulaminu oraz dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze
związanych ze sprawozdawczością podatkową i księgową.
8. Dane osobowe Uczestników oraz dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych, zawarte
w formularzu zgłoszeniowym, ujawniane będą osobom zatrudnionym u Organizatora i
wykonującym czynności związane z organizacją konkursu.
9. Dane osobowe Laureatów, obejmujące imię, nazwisko i wizerunek, mogą być ujawniane
nieograniczonej liczbie osób na stronie internetowej Organizatora, drukowanych i
elektronicznych materiałach informacyjnych i prezentacjach.
10. Po wyłonieniu Laureatów Organizator pozyska od nich dane niezbędne do wręczenia
nagrody.
11. Uczestnikom przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych,
b) żądania ich sprostowania,
c) usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
d) ograniczenia przetwarzania,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
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§ 9.
Prawa autorskie
Uczestnik, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego jego rodzic/opiekun prawny,
oświadcza, że zgłoszona praca konkursowa jest wynikiem indywidualnej twórczości
Uczestnika oraz że przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od
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wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z
przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Z tytułu złożonego w formularzu
zgłoszeniowym oświadczenia Uczestnik, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego jego
rodzic/opiekun prawny przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność.
Laureat zobowiązuje się, w ramach nagrody, do zawarcia z Organizatorem umowy o
przeniesienie majątkowych praw autorskich, której wzór stanowi załącznik nr 3 do
Regulaminu.
Laureat przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, bez
ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie następujących pól
eksploatacji:
a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
b) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie na język obcy, przystosowanie,
zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany);
c)

utrwalanie pracy konkursowej w jakiejkolwiek formie i postaci;

d) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej;
e) rozpowszechnianie pracy konkursowej w jakiejkolwiek formie i postaci;
f)

wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych;

g) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie;
h) wprowadzanie pracy konkursowej do własnych baz danych;
i)

wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie;

j)

wystawianie, wyświetlanie, wykorzystanie w celu przygotowania innych opracowań;

k)

zwielokrotnienie poprzez wydruk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci
elektronicznej;

l)

nadawanie za pomocą wizji lub fonii przez stację naziemną;

m) wprowadzanie pracy konkursowej w całości lub części do sieci komputerowej w sposób
umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika;
n) rozpowszechnianie pracy konkursowej w sieci Internet, w całości lub w części, w
sposób umożliwiający dostęp za pośrednictwem Internetu dowolnej liczbie osób w
dowolnym czasie.
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§ 10.
Postanowienia końcowe
Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją
Regulaminu.
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Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem
poszanowania praw nabytych Uczestników, którzy przystąpili do konkursu przed zmianą
regulaminu.
W kwestiach nieuregulowanych 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. Konkurs nie jest grą
losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z
2021 r. poz. 802, 815. z późn. zm.).
Organizacja konkursu współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami (Uczestnik pełnoletni)
Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami (Uczestnik niepełnoletni)
Załącznik nr 3 - Wzór umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do
nagrodzonej/wyróżnionej pracy

