KUJAWSKO-POMORSKIE:

startujemy!
Regulamin konkursu
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs, zwany dalej „Konkursem”.
§2
Organizatorem Konkursu, na zlecenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwanego dalej Zleceniodawcą, w imieniu którego działa Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87 -100 Toruń, jest Rajczyk Włodzimierz Bringmore Advertising z siedzibą w Chorzowie 41 – 506 przy, ul.
Armii Krajowej 9 (dalej: „Organizator Konkursu”).
§3
1. Konkurs jest organizowany na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Konkurs ma na celu promocję i informację o perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej RPO WK-P).
3. K
 onkurs ma charakter aktywizacyjno-edukacyjny. Uczestnicy Konkursu udzielają odpowiedzi na pytanie
konkursowe dotyczące zagadnień związanych z RPO WK-P.
§4
1. Konkurs trwa od 23.11.2016r. do 09.12.2016r.
2. Termin nadsyłania prac konkursowych od dnia 23.11.2016r. do dnia 05.12.2016r. do godziny 15:00.
UCZESTNICY KONKURSU
§5
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego (niezależnie od zameldowania na pobyt czasowy lub stały).
§6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Zleceniodawcy oraz Organizatora.
§7
1. Organizator nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez Uczestnika Konkursu z rzeczywistymi danymi Uczestnika.
2. Przez zgłoszenie się do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926
z późn. zm.). Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania
usunięcia.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Zleceniodawca. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą
być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§8
1. N
 ad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród będzie czuwać Komisja powołana przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora Konkursu oraz 2 osoby ze strony Zleceniodawcy.
2. Do zadań Komisji należy:
a) zapewnienie uczestnictwa w Konkursie ocenianym przez Komisję wszystkim prawidłowo zgłoszonym pracom
konkursowym,
b) rozstrzygnięcie konkursu tj. ocena prac konkursowych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,

c) prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
3. K
 omisja zastrzega sobie prawo do niepodjęcia decyzji o wyborze laureata lub nieprzyznania nagrody pracom
konkursowym bez podania przyczyny.
4. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
§9
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
a) być pełnoletnim mieszkańcem województwa kujawsko-pomorskiego (niezależnie od zameldowania na pobyt
czasowy lub stały),
b) zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie internetowej Zleceniodawcy promującej
fundusze europejskie w Województwie Kujawsko-Pomorskim - rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz do wglądu
w siedzibie Organizatora i Zleceniodawcy,
c) przesłać za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Zleceniodawcy promującej
fundusze europejskie w Województwie Kujawsko-Pomorskim - rpo.kujawsko-pomorskie.pl zgłoszenia w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
2. Prace konkursowe będzie można przesyłać od dnia 23.11.2016r do dnia 05.12.2016r. do godz. 15:00.
3. Każdy z Uczestników Konkursu może przesłać tylko 1 (jeden) formularz zgłoszeniowy.
4. Zadaniem uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe zamieszczone stronie
internetowej Zleceniodawcy promującej fundusze europejskie w Województwie Kujawsko-Pomorskim – rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz artykułach opublikowanych w następujących gazetach:
Gazeta Regionalna Powiat (Nakielski) w dniach 23.11.2016r. i 30.11.2016r.
Tygodnik Regionu Golubsko-Dobrzyńskiego, Tygodnik Regionu Brodnickiego, Tygodnik Regionu Lipnowskiego,
Tygodnik Regionu Rypińskiego, Tygodnik Tucholski w dniach 24.11.2016r. i 01.12.2016r.
	Gazeta Wyborcza – Bydgoszcz, Gazeta Wyborcza – Toruń, Gazeta Pomorska, Nowości, Express Bydgoski, Czas
Świecia, Czas Chełmna w dniach 25.11.2016r. i 02.12.2016r.
Opublikowane artykuły będą zawierać to samo pytanie.
Tekst odpowiedzi nie może być dłuższy niż 500 znaków ze spacjami.
Tekst ma być odpowiedzią na opublikowane pytanie dotyczące zagadnień związanych z RPO WK-P.
5. W
 arunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie odpowiedzi na zagadnienie konkursowe w sposób i w terminie
wskazanych w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Z
 głoszony do Konkursu tekst odpowiedzi nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty zawierające ww. nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
7. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko 1 (jedną) odpowiedź konkursową.
8. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym,
w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
9. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez opublikowanie w dniu 09.12.2016 r. imion i nazwisk laureatów (zgodnie
z danymi podanymi w zgłoszeniu do udziału w konkursie) na stronie internetowej Zleceniodawcy promującej fundusze europejskie w Województwie Kujawsko-Pomorskim – rpo.kujawsko-pomorskie.pl.
10. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o zdobyciu nagrody i sposobie jej odbioru w dniu 9 grudnia 2016
roku drogą mailową lub telefoniczną.
11. Po rozwiązaniu Konkursu Organizator skontaktuje się wyłącznie ze zwycięzcami.
12. N
 agrodzony zobowiązany będzie do podania wybranego biura podróży, w którym zrealizuje voucher wycieczkowy w ciągu dwóch dni roboczych od momentu poinformowania go o wygranej. W przypadku nie wskazania biura
podróży w wyznaczonym terminie, zwycięzca traci prawo do nagrody.
13. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody przez Laureata będzie podpisanie pokwitowania odbioru nagrody
rzeczowej oraz podanie danych dotyczących właściwego Urzędu Skarbowego, do którego ma być odprowadzony podatek od wygranej wraz z danymi Zwycięzcy koniecznymi do sporządzenia właściwego formularza PIT.
14. N
 agroda w konkursie będzie wyłącznie do odbioru osobistego we wskazanym wcześniej miejscu. Nagroda zostanie wydana zwycięzcy wyłącznie po okazaniu przez niego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Szczegółowa
procedura odbioru zostanie przekazana Zwycięzcy w sposób określony w ust.10. niniejszego paragrafu.
OCENA PRAC KONKURSOWYCH I PRZYZNANIE NAGRODY
§ 10
1. W
 Konkursie będzie oceniane m.in.: kreatywne ujęcie tematu określonego w pytaniu, wykorzystanie zdobytej
wiedzy na temat RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Główne kryteria oceny prac konkursowych:
a) Zgodność z tematem konkursu-kryterium to będzie badać, czy praca jest zgodna z tematem lub nawiązuje do
tematu pytania i Konkursu czyli RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
skala ocen od 0 do 2, gdzie:
2 – oznacza pracę w pełni zgodną z tematem,

1 – oznacza pracę nie w pełni zgodną z tematem
0 – oznacza pracę nie zgodną z tematem.
b) Kreatywność – kryterium to będzie badać, czy praca jest wyjątkowa i nie powiela wzorców.
skala ocen od 0 do 2, gdzie:
2 – oznacza pracę kreatywną, oryginalną, niepowielającą wzorców, niepowtarzalną
1 – oznacza pacę nie w pełni kreatywną, mało oryginalną, częściowo powielającą wzorce, częściowo powtarzalną
0 – oznacza pracę powtarzalną, powielającą wzory już istniejące.
c) S
 tyl i język wypowiedzi– kryterium to będzie badać poprawność stylistyczną, ortograficzną, gramatyczną
jedność i styl.
skala ocen od 0 do 2, gdzie:
2 – oznacza pracę poprawną stylistycznie i ortograficznie/językowo,
1 – oznacza pracę, w której usterki stylistyczno-językowe występują w niewielkim stopniu,
0 – oznacza pracę niepoprawną stylistycznie i ortograficznie/językowo.
W przypadku gdy więcej niż jedna z prac konkursowych otrzyma taką sama liczbę punktów o przyznaniu nagrody będzie decydować data i godzina wpływu pracy konkursowej.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. W Konkursie przewidziano 3 nagrody o wartości 3 300,00 zł brutto każda tj.:
a) 3 vouchery wycieczkowe o wartości 3 000,00 zł brutto każdy do wykorzystania w biurze podróży wskazanym
przez Laureata,
oraz
b) 3 premie pieniężne w wysokości 300,00 zł brutto każda. Kwota premii pieniężnej nie jest przekazywana na
rzecz Laureata lecz jest przekazywana przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego na pokrycie
zobowiązania podatkowego powstającego z tytułu otrzymania nagrody.
4. W
 konkursie nagrodzone zostaną maksymalnie 3 osoby (których prace zostaną uznane jako 3 najwyżej ocenione
prace konkursowe).
5. L
 aureatom nie przysługuje prawo zamiany nagród przyznanych w Konkursie na jej ekwiwalent pieniężny lub na
inne nagrody rzeczowe.
6. Wszelkie zobowiązania podatkowe, wskazane przepisami prawa, obciążają Organizatora Konkursu.
PRAWA AUTORSKIE
§ 11
1. Z
 głaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest
jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do pracy konkursowej, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
2. Przesłana praca konkursowa nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich
praw majątkowych ani osobistych oraz dóbr osobistych. Uczestnik będzie zobowiązany do uzyskania od osób,
którym przysługują ww. prawa wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym
do wykonania pracy konkursowej. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako
istotne naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału
w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem wykonanej pracy konkursowej
oraz faktu jego wykorzystania w związku z Konkursem.
3. Z
 głaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że biorąc udział w Konkursie przenosi na Organizatora wszelkie prawa majątkowe do przesyłanej pracy konkursowej.
4. Prawa autorskie przekazane organizatorowi przez Uczestnika konkursu obejmują następujące pola eksploatacji:
a) w zakresie używania,
b) zwielokrotnienia i przekształcenia jakąkolwiek techniką,
c) udostępnienie za pośrednictwem sieci informatycznej,
d) publicznego odtworzenia,
e) wystawienia,
f) wyświetlania,
g) wypożyczanie i wynajem egzemplarzy,
h) nadanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
i) nadanie za pośrednictwem satelity,
j) zamieszczenie w serii i udostępnianie fragmentów,
k) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,
l) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką,
m) e
 gzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
n) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono,
o) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

p) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określone powyżej – Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
5. O
 rganizator ma prawo wykorzystania pracy lub jej elementów w celu promocji i reklamy Projektu określonego
w paragrafie 3 ust. 2 Regulaminu.
6. O
 rganizator przenosi na Zleceniodawcę prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych
utworów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
§ 12
1. Z
 głaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez
Organizatora oraz Zleceniodawcę.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora oraz Zleceniodawcę lub przez inne osoby na ich zlecenie swojego wizerunku, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz
na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz
publikowanie w ramach działań promocyjnych RPO WK-P.
3. O
 rganizator konkursu oświadcza, że wykorzystanie danych lub wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie naruszy
niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
4. Z
 głaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
5. O
 rganizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszym paragrafie w celu promocji działań RPO WK-P.
6. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że zgodę na wykorzystanie wizerunku udziela nieodpłatnie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
1. Z
 głoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w §9 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie
od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie
internetowej Zleceniodawcy promującej fundusze europejskie w Województwie Kujawsko-Pomorskim - rpo.kujawsko-pomorskie.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w na stronie internetowej Zleceniodawcy promującej fundusze europejskie w Województwie Kujawsko-Pomorskim - rpo.kujawsko-pomorskie.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na
stronie internetowej.
3. O
 rganizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez Uczestników Konkursu.
4. O
 rganizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń, prac
konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w ich dostarczeniu.
5. O
 rganizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w szczególności: rozpoczęcia i zakończenia przesyłania
zgłoszeń konkursowych oraz publikacji wyników Konkursu.
6. O
 rganizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość ani utrudnienia odbioru Nagrody leżące po stronie
Uczestnika.
7. W
 przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Komisja powołana przez Organizatora może go wykluczyć
na każdym etapie Konkursu.
8. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest do wglądu w siedzibie Organizatora i Zleceniodawcy oraz na stronie
internetowej Zleceniodawcy promującej fundusze europejskie w Województwie Kujawsko-Pomorskim - rpo.kujawsko-pomorskie.pl.
9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
10. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków oraz wyrażeniem zgód określonych w niniejszym Regulaminie.

Kampania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

