
 
 

 
 

 
Regulamin konkursu „Erasmus i Ja” 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, al. Łukasza 

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

2. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Erasmus i Ja”, dalej zwany Konkursem. 

3. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat konkursu są: Sylwia Tęcza, tel. 

17/ 850 17 24, e-mail: s.tecza@podkarpackie.pl oraz Wioletta Rejman, tel. 17/ 747 64 

86, e-mail: w.rejman@podkarpackie.pl,  .  

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 potencjalnych uczestników i uczestników 

Programu Erasmus+ z terenu województwa podkarpackiego. 

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

Regulaminie konkursu.      

7. Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do pracy konkursowej podpisanego 

Regulaminu oraz wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego (załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu). W przypadku, gdy w konkursie będą brały udział 

osoby nieletnie, wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie poprzez podpisanie 

ww. dokumentów zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu 

zgłoszeniowym.  

9. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczeni z udziału  

w Konkursie. 

10. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.  

11. Prace konkursowe nie spełniające wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, 

w tym niezgodne z celami Konkursu, zostaną wyłączone z udziału w Konkursie.   
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12. 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.).  

13. Organizacja konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego 2014-2020. 

14. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator.  

15. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści Regulaminu w trakcie 

trwania konkursu.  

 
 

§ 2 
Zasady konkursu 

 
 

1. Konkurs dedykowany dla dwóch grup docelowych korzystających z Programu 

Erasmus+:  

a) osoby fizyczne (do wygrania nagroda indywidualna) 

b) instytucje/organizacje (do wygrania nagroda dla jednostki/organizacji) 

określonych w podręczniku Erasmus+ Przewodnik po programie: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf 

2. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną indywidualnie stworzoną pracę.  

3. Aby wziąć udział w konkursie "Erasmus i Ja" należy wysłać pocztą tradycyjną/kurierską 

lub dostarczyć osobiście pracę konkursową z załącznikami na adres Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 

Rzeszów, Departament Zarządzania RPO – pokój 139 l, z dopiskiem „Erasmus i Ja”, 

w okresie trwania konkursu, tj. do 17.08.2017 r. (w przypadku nadesłania pracy pocztą 

tradycyjną/kurierską, decyduje data stempla pocztowego/data nadania przesyłki 

kurierskiej). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone 

lub opóźnione zgłoszenia do konkursu.  

5. Prace nadesłane inną drogą i w innej formie niż wymienione w § 2, pkt. 3 nie wezmą 

udziału w konkursie. 
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6. Uczestnicy Konkursu przeniosą na organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy 

obejmujące wszystkie pola eksploatacji, w tym m.in.: 

a) używania i wykorzystania w działalności gospodarczej oraz wszelkiej innej 

działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej;  

b) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych;  

d) publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych  

i zamkniętych;  

e) rozpowszechniania utworu poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie, 

najem, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnienie utworu  

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym;  

f) wydawania i rozpowszechniania we wszelkich materiałach promocyjnych, 

informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem utworów;  

g) umieszczania w Internecie.  

7. Uczestnicy konkursu/opiekunowie wyrażając zgodę na udział w konkursie 

automatycznie przekazują Organizatorowi 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 również na 

przyszłych polach eksploatacji. 

8. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania nadesłanych prac 

konkursowych, wprowadzania w nich zmian, a także decydowania o pierwszym 

publicznym udostępnieniu prac konkursowych oraz sprawowania nadzoru nad 

sposobem korzystania z nadesłanych prac konkursowych.  

9. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że 

nie narusza ona 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. 

Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw 

odpowiada uczestnik.  

10. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych i informacji  

o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora oraz w innych 

środkach masowego przekazu, na potrzeby związane podaniem wyników Konkursu.  

 



§ 3 
Cel i temat konkursu 

 
1. Konkurs polega na zgłoszeniu pracy konkursowej dotyczącej doświadczeń/historii 

związanej z dotychczasowym lub też z potencjalnym uczestnictwem w Programie 

Erasmus+. 

2. Celem Konkursu jest kształtowanie wiedzy na temat Programu Erasmus+ oraz korzyści 

wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej, rozbudzenie zainteresowania 

projektami dofinansowanymi z UE.  

3. Efektem konkursu będzie upowszechnienie i promocja zwycięskich prac stworzonych 

przez uczestników konkursu. 

4. Tematem konkursu jest krótka historia, w jaki sposób uczestnictwo w programie 

Erasmus+ wpłynęło na życie Twoje lub miejsca w którym mieszkasz, uczysz się, 

pracujesz, co zawdzięczasz programowi Erasmus+ lub co możesz osiągnąć 

uczestnicząc w Programie? W przypadku dotychczasowych uczestników Programu 

praca może zawierać ciekawostki i dobre rady dla tych, którzy w przyszłości będą 

beneficjentami Programu Erasmus+. Porady mogą nawiązywać do własnych 

doświadczeń, kultury, obyczajów, architektury, przyrody, przepisów kulinarnych lub 

innych elementów kraju, w którym uczestnik przebywał  

w ramach programu. Porady powinny być konkretne i mieć jasny przekaz.  

5. Forma konkursu jest dowolna, np. pracą może być: 

 krótki tekst/artykuł (max 5000 znaków - ze znakami interpunkcyjnymi i spacjami, 

dowolny plik tekstowy), 

 film (max. 10 - minutowy) lub 3 zdjęcia (dopuszczalne formaty fotografii: JPG 

z maksymalną jakością – bez kompresji; dopuszczalny rozmiar fotografii to 

4 MB, wysoka jakość zdjęć - co najmniej 300 dpi), 

 teledysk lub scenariusz teledysku, 

 praca plastyczna/makieta, 

 oraz inne niewymienione powyżej. 

6. Prace konkursowe muszą być opatrzone następującymi danymi/informacjami: 

a) tytuł pracy, 

b) imię, nazwisko/instytucja, 

c) adres zamieszkania/siedziby. 

7. Prace konkursowe, w zależności od formy, oceniane będą według następujących 

kryteriów:  

a) nawiązanie do tematu programu Erasmus+ (zgodność z zaproponowanymi  

w niniejszym Regulaminie tematami), 

b) atrakcyjność pracy,  



c) walory estetyczne, 

d) kreatywność, pomysłowość, 

e) jakość wykonania. 

8. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki 

Regulaminu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia przesyłanych prac  jeśli uzna, że ich 

treść/wygląd może naruszać regulamin konkursu, prawo lub dobre obyczaje. 

 
§ 4 

 
Harmonogram konkursu, ogłoszenie wyników i wydanie nagród 

 
 

1. Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora.  

2. W skład Komisji wejdzie min. 3 przedstawicieli Organizatora. 

3. Skład Komisji zostanie ustalony w terminie późniejszym. 

4. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do 

Komisji Konkursowej. Od jej decyzji nie przysługuje odwołanie.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu z powodu 

niewybrania laureatów w zależności od poziomu ocenianych materiałów. 

6. Ogłoszenie konkursu: 15.04.2017 r. 

7. Składanie prac od 01.05.2017 r. do 17.08.2017 r.  

8. Prace, które wpłyną do organizatora po 17.08.2017 r. nie zostaną zakwalifikowane do 

konkursu, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

9. Ocena prac wraz z poinformowaniem laureatów konkursu nastąpi w okresie 

18.08.2017 – 31.08.2017 r.  

10. Laureaci konkursu wyłonieni zostaną do 31.08.2017 r. Lista laureatów zostanie 

ogłoszona do 5 września 2017 r. na stronie Organizatora: www.rpo.podkarpackie.pl.  

11. Wyłonieni zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na 

osoby trzecie. 

12. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 18 września 

2017 r. w G2A Arena Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa 

Podkarpackiego w Jasionce, podczas odbywającego się wówczas Festiwalu Nauki.  

O dokładnej godzinie i miejscu wręczenia nagród wszyscy laureaci konkursu zostaną 

powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.  

13. Dla laureatów indywidualnych Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody 

indywidualne:  

a) I miejsce: voucher o wartości 1500,00 zł do sieci sklepów rtv-agd 
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b) II miejsce: voucher o wartości 1200,00 zł do sieci sklepów rtv-agd 

c) III miejsce: voucher o wartości 1000,00 zł do sieci sklepów rtv-agd 

14. Dla instytucji/organizacji Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody: 

a) I miejsce: voucher o wartości 2000,00 zł do sieci sklepów rtv-agd 

b) II miejsce: voucher o wartości 1800,00 zł do sieci sklepów rtv-agd 

c) III miejsce: voucher o wartości 1500,00 zł do sieci sklepów rtv-agd 

15. Dodatkowo zostaną przyznane trzy wyróżnienia: 

d) I wyróżnienie: voucher o wartości 500,00 zł do sieci sklepów oferujących 

elektronikę, muzykę, prasę i książki, 

e) II wyróżnienie: voucher o wartości 400,00 zł do sieci sklepów oferujących 

elektronikę, muzykę, prasę i książki, 

f) III wyróżnienie: voucher o wartości 300,00 zł do sieci sklepów oferujących 

elektronikę, muzykę, prasę i książki. 

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

rzeczową. 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.  

17. Zapłaty podatku dochodowego od nagród dokona Organizator zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

18. 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 8 września 2017 r. 

W innym przypadku nagroda może zostać nie wręczona zwycięzcom w dniu 

18 września 2017 r.  

 
 

§ 5  
Postanowienia końcowe 

 
1. Udział w konkursie jest równoznaczny 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 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.) 

Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą 

przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez 



uczestnika konkursu zgody. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych 

i ich poprawienia. 

2. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika (Załącznik nr 1 do Regulaminu): 

imię i nazwisko/nazwa jednostki, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, 

adres zamieszkania/adres siedziby, będą przetwarzane przez Organizatora w celu 

realizacji konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia.  

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie 

był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności  

w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej, 

b) problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z laureatami 

konkursu, 

c) za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do 

konkursu, 

d) usługi świadczone przez pocztę tradycyjną i firmy kurierskie. 


