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REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Fundusze Europejskie – Tak, dziękuję!” dalej 

zwany Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

znajdującym się na ul. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 w Rzeszowie zwany dalej 

Organizatorem. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie województwa podkarpackiego w 

dniach od 3 do 18 października 2015 roku. 

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca 

poniższe kryteria: 

 

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych 

b) jest mieszkańcem województwa podkarpackiego  

c) zaakceptowała niniejszy regulamin 

d) wypełniła formularz („Formularz”) zawierający prawdziwe dane osobowe, w 

szczególności: Imię, Nazwisko, adres, nr. telefonu.  

e) Wyraziła zgodę na publikację swojego wizerunku (pprzez podpisanie 

oświadczenia) w filmie promującym akcję Fundusze Europejskie - Tak, 

dziękuję! 

 

4. Osoba, która przystępuje do Konkursu: 

a) tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych 

przez Organizatora Konkursu na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie;  

b) oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które 

wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych tj. o prawie do 
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dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak również o 

prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych; 

c) przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych 

osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania Nagrody; 

d) przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na wykorzystanie swojego 

wizerunku jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania Nagrody. 

 

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz przedstawicieli partnerów 

PRORI Maria Różycka oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w 

przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin 

tych osób (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, 

krewni i powinowaci do drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia). 

 

 

§ 3 

ZASADY UCZESTNICWA W KONKURSIE 

 

1. Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 

pkt.1. 

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego 

Regulaminu. 

4. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie przed kamerą odpowiedzi na jedno z 

pytań  

a)  Co zmieniło się w Twoim życiu dzięki Funduszom Europejskim?  

b) Czy w Twoim mieście żyje się lepiej odkąd zostały zrealizowane projekty unijne? 

c) Które, projekty z Twojego punktu widzenia są najbardziej istotne dla 

mieszkańców? 

lub dokończenie poniższych zdań: 

a) Proszę dokończyć zdanie: Dzięki funduszom europejskim mogę….  



Strona 3 z 5 

 

b) Proszę dokończyć zdanie: Najbardziej podoba mi się (tu proszę wymienić projekt i 

krótko uzasadnić) 

5. Odpowiedź Uczestnika, będzie nagrana przez ekipę filmową Organizatora i będzie 

realizowana w następujących miejscowościach w określonych dniach: 

a) 3 października – Rymanów Zdrój na parkingu przy ul. Zdrojowej 45 

b) 4 października – Sanok na rynku 

c) 10 października – Przeworsk na rynku 

d) 11 października – Jasło na rynku 

e) 17 października – Jarosław na rynku 

f) 18 października – Mielec na rynku 

 

6. Odpowiedź Uczestnika będzie rejestrowana kamerą i może zostać użyta w materiale 

video Fundusze Europejskie – Tak, dziękuję! (nazywane dalej Filmem) 

 

§ 4 

NAGRODY 

 

1. Nagrodami w Konkursie będą: Pierwszą nagrodą będzie Apple iPad mini Retina 16GB, 

drugą nagrodą będzie Samsung 7” Galaxy Tab 4 LTE, Trzecią nagrodą będzie Dysk 

przenośny Seagate 2,5 USB 3.0  2TB. Komisja może zadecydować o przyznaniu 

wyróżnień w formie nagród niespodzianek. 

2. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę 

rzeczową. Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości Nagrody. 

3. Zwycięscy zostaną wyłonieni w dniu 20 października 2015 roku w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego znajdującym się na ul. Łukasza 

Cieplińskiego 4, 35-010 w Rzeszowie. 

4. Celem wyłonienia Laureatów Konkursu („Laureaci”), Organizator powołuje komisję 

konkursową („Komisja”) składającą się z czterech przedstawicieli Organizatora. 

5. Komisja zadecyduje o przyznaniu nagród za najciekawsze, najbardziej wzruszające i 

najbardziej interesujące wypowiedzi oraz wybierze nagrania, które zostaną użyte 

Filmie. Przyznanie nagrody nie musi być jednoznaczne z umieszczeniem 

wypowiedzi Uczestnika w Filmie. 
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6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator.  

7. Decyzje Komisji są ostateczne. 

8. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 3 dni roboczych od daty 

wskazanej w pkt. 2, pocztą tradycyjną na adres wskazany przez Uczestnika w 

Formularzu. 

9. Nagrody zostaną wysłane za pomocą Poczty Polskiej na adres podany przez 

Uczestnika w Formularzu. 

10. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent 

pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 

nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody 

należy zgłaszać do producenta nagrody lub sprzedawcy. 

 

 

§ 5 

DANE OSOBOWE I WIZERUNEK UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę 

na przetwarzanie przez Organizatora, podanych przez niego danych osobowych 

oraz wizerunku i głosu utrwalonego w materiale video. Dane będą przetwarzane w 

celu przeprowadzenia Konkursu, w związku z wydaniem nagrody oraz w filmie, o 

którym mowa w §3 pkt. 4 i 5. Uczestnik nie będzie rościł z tego tytułu żadnych praw, 

w szczególności majątkowych i intelektualnych. 

2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej 

licencji niewyłącznej dla swojego wizerunku i głosu utrwalonego w materiale wideo 

na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na 

następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu 

- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu 

oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie 

rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 
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utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym; jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich 

zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania 

całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, 

nazwiska i miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych 

związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, a także na stronach 

internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz 

wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w 

szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony 

Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.rpo.podkarpackie.pl 

 

 


