Regulamin konkursu „Fundusze Europejskie – lubię to!”
I. Organizator konkursu
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na pracę określoną tematem
konkursu: „Fundusze Europejskie – lubię to!” zwanego dalej Konkursem.
2. Konkurs organizowany jest w ramach kampanii promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, pod nazwą „Fundusze Europejskie – lubię
to!”.
3. Organizatorem konkursu jest Modart Outdoor sp. z o.o., ul. Diamentowa 4 lok. 11, 20-447 Lublin
(dalej: organizator) na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie.
4. Organizator może współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi pomiotami, które zamierzają
wnieść wkład w przygotowanie lub realizację konkursu.
II. Cel konkursu
Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat działań realizowanych i finansowanych ze
środków unijnych. Dostarczenie opinii publicznej, a w szczególności mieszkańcom województwa
warmińsko-mazurskiego wiedzy na temat działań realizowanych i finansowanych ze środków unijnych,
w szczególności w ramach RPO WiM 2014-2020.
III. Przedmiot konkursu i tematyka zdjęcia
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia, spełniającego warunki określone w niniejszym
regulaminie.
2. Tematyka zdjęcia jest dowolna. Może nią być przyroda, krajobraz, architektura, infrastruktura,
kultura. Istotne jest aby zdjęcie było wykonane w stylu „selfie” na tle inwestycji dofinansowanej ze
środków unijnych w województwie warmińsko-mazurskim z uwzględnieniem hasła „Fundusze
Europejskie – lubię to!” (forma prezentacji hasła jest dowolna i zależna od pomysłów autora).
3. Organizator oczekuje od fotografów pomysłowych i nowatorskich zdjęć, które w oryginalny sposób
ukażą walory, specyfikę, niepowtarzalność dofinansowanych inwestycji.
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu (dalej: uczestnik) może być osoba fizyczna w
każdym wieku.
2. Organizator oraz członkowie jury i ich najbliższe rodziny nie mogą brać udziału w konkursie ani
pomagać uczestnikom (np. poprzez udzielanie dodatkowych informacji itp.) – wszyscy uczestnicy
otrzymują taki sam pakiet materiałów informacyjnych.
3. W przypadku osób niepełnoletnich należy dołączyć Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego –
zgodę na udział w konkursie, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Wyrażenie zgody przez

rodzica lub prawnego opiekuna jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją postanowień
niniejszego regulaminu.
4. Zgłoszenie zdjęcia jest bezpłatne i dobrowolne.
5. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu więcej niż jedno zdjęcie, ale nie więcej niż trzy zdjęcie.
6. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac
konkursowych.
7. Zdjęcia w formacie JPG wraz z formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do
Regulaminu należy przesłać na adres e-mail marketing@modart.com.pl podając w temacie: Konkurs
„Fundusze Europejskie – lubię to!”
8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz, w
przypadku wygranej, na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów konkursu w Internecie
oraz w informacjach prasowych.
9. Do konkursu nie dopuszcza się zdjęć:
a) naruszających prawa autorskie innych podmiotów;
b) naruszających godność ludzką;
c) zawierających treści dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną oraz
narodowość;
d) raniących przekonania religijne lub polityczne;
e) zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
f) sprzyjających zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska.
10. Organizator zastrzega sobie prawo niewykorzystania wybranego zdjęcia.
V. Zasady konkursu
1. Konkurs ma charakter dwuetapowy:
a) W pierwszym etapie przesłane zdjęcia ocenia Komisja Konkursowa, bez publikacji zgłoszonych prac.
b) W drugim etapie wybrane w etapie pierwszym zdjęcia zostaną umieszczone na fanpagu „Warmia i
Mazury – moje miejsce (facebook.com/RPO.Warmia.Mazury) celem wyłonienia najlepszej pracy.
2. W ramach drugiego etapu oceny na zdjęcia będą głosowali wszyscy zalogowani użytkownicy serwisu
Facebooka. Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę głosy oddane przez użytkowników - zalogowanych
użytkowników portalu Facebook, utworzy listę rankingową prac. O kolejności na liście rankingowej
decydować będzie ilość oddanych głosów - kliknięć „Lubię to”.
3. W przypadku gdy dwoje lub więcej Uczestników uzyska taką samą ilość głosów, wyższe miejsce w
końcowej klasyfikacji zajmie zdjęcie wskazana przez Komisję Konkursową.

VI. Termin składania prac konkursowych
1. Zdjęcia wraz z formularzem należy przesłać w dniach od 12.05.2017 do 26.05.2017.
2. Drugi etap konkursu odbędzie się w terminie 29.05-05.06.2017 r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06.06.2017 r.
4. Wszystkie zgłoszone prace konkursowe pozostają w archiwum organizatora.
VII. Skład jury konkursu
1. W skład jury powołani będą przedstawiciele: organizatora i partnerów konkursu.
2. Komisja kwalifikacyjna dokona wstępnej oceny i selekcji zdjęć w celu dopuszczenia ich do konkursu
i zmieszczenia na fanpage „Warmia i Mazury – moje miejsce”( facebook.com/RPO.Warmia.Mazury)
oraz na stronie: www.rpo.warmia.mazury.pl.
3. Nagrody i wyróżnienia mogą również przyznać partnerzy oraz inne osoby związane z konkursem.
VIII. Rodzaj nagród
1. Nagrodami w konkursie są nagrody finansowe w ramach:
I miejsca – 1000 zł ,
II miejsca – 800 zł
III miejsca – 600 zł.
2. Podatek dochodowy od nagród rzeczowych pokrywa w całości Organizator Konkursu.
3. Nagrody przyznane laureatom konkursu zostaną wręczone podczas imprezy „RPO Rozkręcam
Powszechny Optymizm” w dniu 10 czerwca 2017 roku w Ełku.
4. W przypadku braku możliwości odbioru nagrody przez laureata w trakcie eventu, nagroda będzie do
odbioru w terminie do dnia 18.06.2017 r. w sposób ustalony z Laureatem.
5. Uczestnictwo w uroczystości ogłoszenia wyników i udział w całej imprezie są bezpłatne.
6. Laureaci konkursu, opiekunowie i wszyscy chętni przyjeżdżają na własny koszt.
IX. Postanowienia dotyczące udzielenia licencji do wybranej pracy konkursowej
1. Uczestnicy biorący udział w konkursie muszą być twórcami zdjęcia.
2. Uczestnik, zgłaszając zdjęcie na konkurs, oświadcza, że posiada wyłączne autorskie prawa
majątkowe do przesłanego zdjęcia. Uczestnik oświadcza, iż zdjęcie/zdjęcia nie były wcześniej
publikowane.
3. Uczestnik oświadcza, iż osoby utrwalone na zdjęciach przesłanych przez Uczestnika wyraziły zgodę
na rozpowszechnianie swojego wizerunku. Uczestnik przesyłając zdjęcie wyraża zgodę na nieodpłatne

wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz innych osób utrwalonych na zdjęciach nadesłanych przez
Uczestnika.
4. Uczestnik nagrodzonej pracy konkursowej niniejszym udziela Organizatorowi wyłącznej
nieodpłatnej licencji do nagrodzonego/wyróżnionego zdjęcia (zwanego dalej: „Utworem”), bez
ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie, wytwarzanie, zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak
również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) wykorzystanie Utworu i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora
oraz wydawnictw Organizatora, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i
internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w
materiałach i gadżetach promocyjnoreklamowych, i innych formach promocji;
e) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu, na wskazanych w lit. a – d polach
eksploatacji.
5. Uczestnik nagrodzonej pracy konkursowej będący osobą niepełnoletnią w celu odbioru nagrody jest
zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego
stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.
X. Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości
Wyniki zostaną ogłoszone na fanpagu „Warmia i Mazury – moje miejsce”
facebook.com/RPO.Warmia.Mazury oraz na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl.
Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach pocztą elektroniczną i/lub
telefonicznie.
XI. Unieważnienie konkursu
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:
1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
2) gdy wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków regulaminu,
3) niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.
XII. Postanowienie końcowe
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany w
harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy
praw nabytych uczestników konkursu. O wszelkich zmianach organizator będzie informować na stronie
internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl oraz fanpage „Warmia i Mazury – moje miejsce”(
facebook.com/RPO.Warmia.Mazury).
4. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 502 267 567 lub adresem e-mail:
marketing@modart.com.pl

Załącznik nr 1 do regulaminu Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego

.............................................. imię i nazwisko
.............................................. Adres zamieszkania
.............................................. nr telefonu kontaktowego

Oświadczenie
Jako prawny opiekun (imię i nazwisko twórcy zdjęcia) wyrażam zgodę na jej/jego udział w konkursie na
„Fundusze Europejskie – lubię to!” i zgłaszam niniejsze zdjęcie do konkursu. Jednocześnie
oświadczam, że zapoznałam (-em) się z regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego postanowienia
oraz ponoszę odpowiedzialność prawną z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich osób
trzecich przez zgłoszone zdjęcie.

...........................................................................
Data i czytelny podpis prawnego opiekuna

Załącznik nr 2

1.

Autor pracy

2.

Miejsce
Rodzic/opiekun
prawny
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
e-mail
Regulamin

3.

4.

Imię
Nazwisko
Wiek
Adres
Telefon
e-mail
Miejsce i opis
inwestycji
dofinansowanej ze
środków unijnych
na Warmii i
Mazurach

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Fundusze Europejskie – lubię to!”
i akceptuję jego warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu przedstawionych danych osobowych w
zakresie realizacji Konkursu oraz na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska,
informacji o zajętym miejscu, publikowanie zdjęcia oraz wizerunku, wyłącznie do celów związanych z
przebiegiem Konkursu i upowszechnianiem informacji o jego rozstrzygnięciu.

……….………………..………………………………………………………….…….
(miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/autora pracy

