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REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego znajdujący się na  

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 w Rzeszowie zwany dalej Organizatorem. 

2. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Fundusze Europejskie – Zaprojektuj swoją przyszłość” dalej 

zwany Konkursem. 

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 31.03.2016 r., a kończy dnia 29.04.2016 r.  

4. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie. Regulamin konkursu dostępny jest w 

siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej:  www.rpo.podkarpackie.pl. 

5. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów szkół artystycznych w 

wieku 13-16 lat z województwa podkarpackiego. 

6. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie 

konkursu.  

7. Warunkiem udziału osób niepełnoletnich jest dołączenie do pracy konkursowej wypełnionego i 

podpisanego Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) przez rodzica 

lub opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody na udział w konkursie osoby niepełnoletniej przez rodzica 

lub opiekuna prawnego jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu. 

8. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

9. Prace konkursowe nie spełniające wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, w tym 

niezgodne z celami konkursu, zostaną wyłączone z udziału w konkursie. 

10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której 

wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201,poz. 1540 z późn. zm.). 

11. Konkurs jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

§ 2 Cele i przedmiot konkursu 

1. Celem Konkursu jest:  

 kształtowanie wiedzy na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego w latach 2007 – 2013 i RPO WP 2014 – 2020, Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego na Podkarpaciu oraz korzyściach 

wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej,  

 rozbudzenie zainteresowania projektami dofinansowanymi z UE oraz ich wpływem bliższe i 

dalsze otoczenie uczniów, 

 rozwijanie twórczej aktywności młodzieży oraz zdobycie nowych umiejętności, 

 rozwijanie wyobraźni. 

2. Przedmiotem konkursu jest napisanie tekstu piosenki o funduszach europejskich. Piosenka powinna 

dotyczyć jednego z następujących zagadnień: 

 Pozytywnych doświadczeń związanych z projektami zrealizowanymi na Podkarpaciu z funduszy 

unijnych. 

 Opisywać, w jaki sposób fundusze unijne/projekty unijne zmieniły Twój świat. 

 Przedstawiać, w jaki sposób fundusze unijne/projekty unijne zmieniły Twoją wieś/miasto/region. 

 Opisywać jak wygląda lub będzie wyglądało Twoje życie dzięki funduszom unijnym. 

 Opisać historię osoby, której życie zmieniło się na lepsze dzięki funduszom unijnym. 

Informacje o projektach unijnych zrealizowanych na terenie województwa podkarpackiego można 

znaleźć m.in. na stronach internetowych: www.rpo.podkarpackie.pl oraz www.mapadotacji.gov.pl. 

§ 3 Wymagania dotyczące prac konkursowych 

12. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną indywidualnie stworzoną pracę. 

13. Tekst piosenki należy zapisać na jednej stronie A4 (format 210 x 297 mm). Tekst piosenki powinien 

być w języku polskim i składać się z tytułu, co najmniej z trzech zwrotek i refrenu. Można stosować 

rymy proste, niedokładne, wielokrotne lub stworzyć tzw. biały wiersz. Autor tekstu może, ale nie 

musi podać rodzaj melodii (np. rock, pop, disco, hip hop, itp.), która powinna być użyta do słów 

piosenki.  

14. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania:  

a) Praca konkursowa musi być opisana na odwrocie zgodnie z poniższymi punktami:  

 tytuł pracy,  

 imię, nazwisko, wiek autora,  

 Nazwa, adres szkoły, do której uczestnik uczęszcza. 

b) Do tekstu piosenki należy dołączyć na osobnej kartce:  

http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.mapadotacji.gov.pl/
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 Wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik 1) 

 Zgodę podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik 1) 

§ 4 Zasady udziału w konkursie 

1. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki Regulaminu.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione 

zgłoszenia do konkursu.  

3. Prace konkursowe wraz z wypełnionym i podpisanym Załącznikiem 1 należy przekazać do 

sekretariatu szkoły albo przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do 29 kwietnia 2016 r. 

(decyduje data stempla pocztowego) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  - 

Departament Zarządzania RPO, znajdującego się na al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 w Rzeszowie, 

z dopiskiem: „Fundusze Europejskie – Zaprojektuj swoją przyszłość.” 

4. Udział w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora 

danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 

poz. 926) Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą 

przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez rodzica/opiekuna 

prawnego uczestnika konkursu zgody. Każdy uczestnik lub rodzic/opiekun prawny ma prawo do 

wglądu do swoich danych i ich poprawienia.  

5. Uczestnicy konkursu i opiekunowie wyrażając zgodę na udział w konkursie automatycznie przekazują 

Organizatorom konkursu prawa autorskie i majątkowe do nadesłanej pracy konkursowej. 

Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, nabywa pełne autorskie prawa 

majątkowe do nieodpłatnego i bezterminowego wykorzystania nadesłanych prac konkursowych na 

wszystkich istniejących i przyszłych polach eksploatacji.  

6. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania nadesłanych prac konkursowych, 

wprowadzania w nich zmian, w tym dokonywania skrótów, a także decydowania o pierwszym 

publicznym udostępnieniu prac konkursowych oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania 

z nadesłanych prac konkursowych.  

7. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie zagraża ona, 

ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw 

autorskich oraz że uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach na 

wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w konkursie na komiks o tematyce ekonomicznej. Za 

wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.  



 

4 
 

§ 5 Nagrody 

1. Prace konkursowe będą oceniane pod względem:  

 zgodności z zaproponowanymi w niniejszym Regulaminie tematami,  

 oryginalności artystycznej,  

 atrakcyjności literackiej, 

 możliwości interpretacji muzycznej.   

2. Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez przedstawicieli Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

3. Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody indywidualne:  

a) I miejsce: Xbox One + Kinect+2 pady + 2 gry, 

b) II miejsce: Tablet Samsung Galaxy TAB A 9.7”, 

c) III miejsce: Telefon Huawei P8 Lite, 

Dodatkowo zostaną przyznane trzy wyróżnienia: 

d) I wyróżnienie: voucher o wartości 500 zł. do sieci sklepów Empik  

e) II wyróżnienie: voucher o wartości 400 zł. do sieci sklepów Empik  

f) III wyróżnienie: voucher o wartości 300 zł. do sieci sklepów Empik  

4. Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody specjalne: 

a) Wizyta drużyny Asseco Resovia w szkole gimnazjalnej, do której w dniu złożenia pracy 

konkursowej uczęszczał laureat I miejsca. 

b) Udział laureatów I, II i III miejsca oraz wyróżnionych w nagraniu zwycięskiej piosenki, które 

odbędzie się w profesjonalnym studiu nagraniowym z udziałem znanego dźwiękowca i 

doświadczonymi muzykami.  

c) Wycieczka do Brukseli zostanie przyznana laureatom I, II, III miejsca lub/i wyróżnionym, 

którzy do 13 maja 2016 r. ukończą 15 lat i do dnia 16 maja 2016 r. zaakceptują wraz z 

rodzicami/opiekunami prawnymi warunki zawarte w oddzielnym Regulaminie Wycieczki do 

Brukseli. 

d) Wycieczkę do Brukseli dla nauczyciela (opiekuna artystycznego) podanego przez zwycięzcę I 

miejsca w formularzu zgłoszeniowym. Nagroda zostanie przyznana pod warunkiem akceptacji 

warunków zawartych w oddzielnym Regulaminie Wycieczki do Brukseli. 

5. Nagrody specjalne przyznawane są jako nagrody dodatkowe, a nie zamiast nagród rzeczowych.  

6. Organizator może odwołać lub przesunąć termin wyjazdu do Brukseli (nagrody specjalnej, o którym 

mowa w § 5 pkt. 4 c i d) bez podania przyczyny. W przypadku odwołania wyjazdu do Brukseli 
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nagroda specjalna przepada, a jej równowartość nie podlega zamianie na równowartość pieniężną, 

ani inną nagrodę rzeczową.  

7. Lista laureatów zostanie ogłoszona 9 maja 2016 r. na stronie Organizatora www.rpo.podkarpackie.pl. 

8. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Zwycięzca 

nie może zastrzec szczególnych właściwości Nagrody. 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. 

9. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu 

rozstrzyga Organizator.  

10. Decyzje Komisji są ostateczne. 

11. Zapłata podatku dochodowego od nagród dokona Organizator zgodnie z ustawą o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.). 

12. Rodzic/opiekun prawny nieletniego uczestnika konkursu, który otrzyma nagrodę jest zobowiązany 

do dostarczenia w formie pisemnej danych niezbędnych do dokonania zapłaty podatku 

dochodowego od nagród tj. imię i nazwisko, adres, numer PESEL. Powyższe dokumenty należy 

dostarczyć do Organizatora do dnia 12 maja 2016 r. W innym przypadku nagroda może zostać nie 

wręczona zwycięzcom dniu 13 maja 2016 r.  

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści Regulaminu w trakcie trwania konkursu.  

2. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i udział w nagraniu zwycięskiej piosenki 

odbędzie się w dniu 13 maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego 

znajdującym się na al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 w Rzeszowie. O dokładnej godzinie i miejscu 

wręczenia nagród wszyscy laureaci lub ich opiekunowie zostaną powiadomieni w jeden z 

następujących sposobów: listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail lub za 

pośrednictwem szkoły.  

3. Realizacja nagrody specjalnej, o której mowa w § 5 pkt. 4 podpunkt a (wizyta drużyny Asseco 

Resovia) odbędzie się w miesiącu wrześniu 2016 r. O dokładnej dacie oraz godzinie zostanie 

poinformowany dyrektor szkoły, do której w dniu złożenia pracy konkursowej uczęszczał laureat I 

miejsca.  

4. Realizacja nagrody specjalnej, o której mowa w § 5 pkt. 4 podpunkt c i d (wyjazd do Brukseli) 

odbędzie się w dniach 19-23 czerwca 2016 r., a jej warunki i zasady uczestnictwa opisane będą w 

oddzielnym regulaminie. W przypadku otrzymania nagrody specjalnej w postaci wyjazdu do Brukseli 

do dnia 16 maja 2016 r. laureat powyżej 15 roku życia zadeklaruje gotowość do współpracy i 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wydarzenia-promocyjne
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posiadania niezbędnych dokumentów potrzebnych na wyjazd tj. ważny dokument tożsamości 

(dowód, paszport) oraz kartę europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego, przedłożenia zgody 

rodziców na wyjazd oraz udzielenia dodatkowych informacji tj. podanie daty urodzenia, adresu 

zamieszkania, adresu e- mail, nr telefonu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 

skontaktowania się z laureatami konkursu.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych prac lub ich elementów również w 

materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w 

Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak, aby bez 

dodatkowych zezwoleń mógł prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych 

lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane 

jakiekolwiek wynagrodzenie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.  

 

 

 


