REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY
„FUNDUSZE UNIJNE OBOK NAS”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody
w konkursie „Fundusze unijne obok nas” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Piaseczno - Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct
Piaseczno, zwana dalej Organizatorem.
3. Konkurs jest skierowany dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Piaseczno,
zwanych dalej uczestnikami konkursu.
4. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów
informacji publicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct” w latach 2013 –
2017.
5. Biuro konkursu: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Piaseczno, 05-500 Piaseczno,
Pl. Piłsudskiego 9, pok. 44, tel. 22 716 02 00, e-mail: europedirect-piaseczno@piaseczno.eu,
www.europe-direct.piaseczno.eu
§2
TEMAT I CEL KONKURSU
1. Tematem konkursu jest przedstawienie w formie zdjęcia korzyści z wykorzystania środków
z funduszy Unii Europejskiej w Gminie Piaseczno.
2. Zdjęcie zgłoszone do konkursu powinno odnosić się do tematyki konkursu i przedstawiać
korzyści wynikające z wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej w Gminie
Piaseczno, widziane oczami uczestników konkursu.
3. Celem konkursu jest:
- popularyzacja wiedzy na temat wykorzystywania funduszy pochodzących z Unii
Europejskiej na terenie Gminy Piaseczno,
- zachęcenie młodzieży do czynnego zainteresowania tematyką Unii Europejskiej,
- popularyzacja wiedzy o funduszach unijnych,
- kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej.
§3
UCZESTNICY KONKURSU
1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu Gminy
Piaseczno.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia wraz ze zgodą rodziców/ opiekunów
prawnych na udział w konkursie. Prace zgłoszone bez wymaganych dokumentów zostaną
wykluczone z udziału w konkursie.

§4
PRACE KONKURSOWE
1. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego wykorzystywanie funduszy
unijnych na terenie Gminy Piaseczno.
2. Praca konkursowa (fotografia) powinna zostać wydrukowana na papierze fotograficznym
o wymiarach 297x210mm (format A4), a także zapisana w formacie jpg/tif na nośniku CD lub
DVD, który będzie stanowić załącznik do Pracy konkursowej.
3. Praca
konkursowa
musi
spełniać
następujące
kryteria
podstawowe:
- przedstawiać korzyści wynikające z wykorzystywania funduszy unijnych w Gminie
Piaseczno,
- być wykonana samodzielnie przez jedną osobę; konkurs nie zakłada pracy zespołowej.
4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
5. Zdjęcia zgłaszane do konkursu muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej
publikowane, ani nie były przedstawiane w żadnym innym konkursie.
6. Praca nie może naruszać praw autorskich, znaków towarowych, praw umownych ani żadnych
innych praw własności intelektualnej fizycznych i prawnych osób trzecich lub innych
podmiotów, ani też nie może naruszać prawa do ochrony prywatności jakiejkolwiek osoby
lub prawo do kontroli wykorzystywania wizerunku osoby powszechnie znanej.
7. Prace nie spełniające powyższych kryteriów nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.
§5
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Prace konkursowe należy nadsyłać do dn. 14.03.2014r. (piątek). Do 14 marca praca musi
wpłynąć do biura konkursu.
2. Prace można przynosić osobiście do biura konkursu lub przesyłać pocztą na adres:
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Piaseczno, Pl. Piłsudskiego 9, 05-500
Piaseczno.
3. Każda praca musi być opisana w załączonej karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do
regulaminu.
4. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody
na udział w konkursie.
5. Każdy uczestnik konkursu na mocy karty zgłoszenia bezpłatnie, nieodwołalnie i niezależnie od
żadnych warunków, bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia, bez żadnych ograniczeń, w tym
czasowych, terytorialnych i ilościowych przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe
do wykorzystania nadesłanych zdjęć na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej
liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz
w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań
Organizatora.
6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę wykorzystanie swojego nazwiska i wizerunku w celach
reklamowych, promocyjnych i marketingowych podejmowanych przez Organizatora bez
dodatkowego wynagrodzenia.
7. Przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność
Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
§6
OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych prac w dniu 21 marca 2014r.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Komisja oceniająca będzie składać się z przedstawicieli Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno oraz Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Piaseczno.
Oceny prac komisja konkursowa dokona na podstawie:
- kryterium zgodności z tematyką konkursu,
- kreatywności i pomysłowości autorów,
- estetyki pracy (np. jakość techniczna).
Spośród wszystkich zgłoszonych prac, nagrodzonych zostanie 10 zdjęć, które komisja
konkursowa oceni najwyżej.
Decyzje komisji konkursowej są wiążące i ostateczne.
Wyniki konkursu i nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych
Organizatora.
Nagrody zostaną wręczone laureatom w dniu 09.05.2014 r. podczas Dnia Europy na
Pl. Piłsudskiego w Piasecznie.
§7
NAGRODY

1. 10 laureatów konkursu dostanie atrakcyjne nagrody rzeczowe.
2. Dodatkową nagrodą dla 10 laureatów konkursu będzie wydruk zdjęć ich autorstwa
w dużym formacie i umieszczenie zdjęć na wystawie na Pl. Piłsudskiego w Piasecznie.
Zdjęcia będą opatrzone informacją zawierającą nazwisko i imię autora oraz nazwę szkoły, do
której autor pracy uczęszcza.
3. Autorzy wszystkich zgłoszonych do konkursu zdjęć dostaną drobne upominki rzeczowe.
4. 10 uczestników konkursu, którym przyznane zostaną nagrody, zostaną powiadomieni
o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną.
§8
UWAGI KOŃCOWE
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
3. Zgłoszenie pracy do konkursu i udział w konkursie są równoznaczne z akceptacją wszystkich
warunków niniejszego Regulaminu.
4. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace, które spełniają kryteria podstawowe oraz
zostały dostarczone do biura konkursu w terminie, tj. do dn. 14 marca 2014r.
6. Zgłoszenie prac w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych
osobowych uczestników konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane
i przetwarzane przez organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień
niniejszego regulaminu. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich
poprawiania.
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania
prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym
nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do
rozpowszechniania w ramach działań Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
9. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za legalność prac poszczególnych
autorów dotyczącą zgłaszanych praw autorskich.
10. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie PIE ED –
Piaseczno, www.europe-direct.piaseczno.e u

11. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konkursu, należy kontaktować się telefonicznie
lub mailowo z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Piaseczno (tel. 22 716 02 00,
mail: europedirect-piaseczno@piaseczno.eu)

Organizator serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych
do wzięcia udziału w konkursie FUNDUSZE UNIJNE OBOK NAS

Harmonogram konkursu
„FUNDUSZE UNIJNE OBOK NAS”

1. Do 14 marca 2014r. (piątek) – dostarczenie prac konkursowych do biura konkursu.
2. 21 marca 2014 r. (piątek) – rozstrzygnięcie konkursu.
3. 9 maja 2014 r. (piątek) – otwarcie wystawy zdjęć nagrodzonych w konkursie, rozdanie nagród
zwycięzcom, wręczenie upominków wszystkim biorącym udział w konkursie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „FUNDUSZE UNIJNE OBOK NAS”

KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnika konkursu
„FUNDUSZE UNIJNE OBOK NAS”

L.p.
1

Wyszczególnienie
Tytuł pracy

2

Opis pracy

3

Imię i nazwisko autora

4

Adres autora

5

Telefon kontaktowy

6

Adres e-mail

7

Nazwa i adres szkoły

8

Klasa

Dane

Niniejszym oświadczam, iż:
1. Jestem autorem i właścicielem pełni praw autorskich zgłoszonej pracy konkursowej.
2. Zgłoszona praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych
i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych
z organizacją i promocją konkursu oraz przyszłym wykorzystaniem zgłoszonej pracy w celu
upowszechniania wiedzy o funduszach europejskich.
4. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonej pracy
konkursowej, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko
Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem służących im praw własności
intelektualnej.
5. Zapoznałem się i akceptuję wszystkie zapisy Regulaminu konkursu „FUNDUSZE UNIJNE OBOK
NAS” i zobowiązuję się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
potwierdzam, iż spełniam wszystkie warunki, które uprawniają mnie do udziału w konkursie.
6. Dane podane w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne z prawdą.

………..…………………………………………………….
data i podpis osoby składającej pracę

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „FUNDUSZE UNIJNE OBOK NAS”

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na udział podopiecznego
w konkursie:
„FUNDUSZE UNIJNE OBOK NAS”

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: …………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Niniejszym wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
którego jestem prawnym opiekunem, w konkursie „FUNDUSZE UNIJNE OBOK NAS”
organizowanym przez Gminę Piaseczno - Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Piaseczno

……………………………………………………..………..
(czytelny podpis)

……………………………………………………..………..
(miejscowość i data)

