REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, z siedzibą w Toruniu przy plac Teatralny 2, w imieniu
którego działa na podstawie zawartej umowy firma Sun&More, zwana dalej „Wykonawcą”.
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2. Cel konkursu
Zachęcenie uczniów do udziału w wydarzeniach organizowanych w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich
w celu zdobycia wiedzy o Unii Europejskiej, jej funduszach, pogłębiania wiadomości na temat Unii
Europejskiej.
Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o funduszach europejskich i ich roli w rozwoju kraju i regionu.
Kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej i zmian, które zaszły w regionie od wejścia Polski do
Unii Europejskiej.
Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

3. Ogólne informacje o konkursie
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
1) klasy 1-3,
2) klasy 4-7,
szkół podstawowych Województwa Kujawsko–Pomorskiego.
4. Warunki uczestnictwa
Udział klasy/grupy szkolnej w wydarzeniach z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w województwie
kujawsko-pomorskim, organizowanych w terminie 10-12 maja 2019 r. Lista wydarzeń znajduje się na stronie
www.dniotwarte.eu
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich klas szkół podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
(z wyłączeniem klas 8 szkół podstawowych). Do konkursu można zgłaszać się tylko jako grupa szkolna – klasa,
w formularzu trzeba zaznaczyć osobę zgłaszającą – nauczyciela, który wraz z grupą weźmie udział w konkursie.
3. Jedna klasa/grupa szkolna może wysłać 1 zgłoszenie i 1 pracę konkursową.
4. Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz
relacji z wizyty na podany adres e-mail: business@sunmore.pl lub dostarczenie zgłoszenia do Urzędu
Marszałkowskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Sekretariat Departamentu Promocji, pokój 229a
(1 piętro).
7. Uczestnicy konkursu wraz z nadsyłaną pracą konkursową muszą wysłać wypełniony czytelnie formularz
zgłoszeniowy i oświadczenie dotyczące praw autorskich (w formie elektronicznej: dokumenty powinny być
podpisane i zeskanowane; w formie tradycyjnej: dokumenty powinny być podpisane i dostarczone w oryginale
do Urzędu Marszałkowskiego). Prace konkursowe bez poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza
nie będą rozpatrywane.
8. Nadesłane prace zostają u organizatora konkursu, nie są zwracane.
9. Przekazanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich do pracy na rzecz
Organizatora. Prace konkursowe mogą być publikowane w całości lub fragmentach w celu promocji konkursu,
wydarzenia i przyszłych wydarzeń organizowanych przez Organizatora promujących fundusze europejskie.
10. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
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5. Warunki uczestnictwa w konkursie
Każda klasa/grupa szkolna, która zgłosi się do konkursu zostanie powiadomiona drogą e-mailową o przyjęciu
zgłoszenia.
Klasa/grupa szkolna uczestnicząca w wydarzeniu przygotowuje relację z wizyty, dopuszczalne są formy relacji:
foto, video, prezentacje multimedialne, formy plastyczne i formy pisemne.
Prace konkursowe w formie plastycznej nie mogą być zrolowane, ani złożone.
Formularz zgłoszeniowy wraz z pracami należy dostarczyć do 24 maja 2019r. do siedziby Organizatora Urzędu
Marszałkowskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Sekretariat Departamentu Promocji, pokój 229 a (1 piętro)

lub na adres e-mail: business@sunmore.pl
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6. Ocena konkursu
Oceny spełniania warunków formalnych wymaganych od uczestników konkursu oraz złożonych prac
konkursowych dokona jury w składzie: 2 przedstawicieli Organizatora i 1 przedstawiciel Wykonawcy.
Prace konkursowe będą oceniane na podstawie kryteriów:
1) atrakcyjność,
2) estetyka wykonania,
3) pomysłowość,
4) kreatywność.
Uczestnicy konkursu mogą zwracać się z zapytaniami do Organizatora o wyjaśnienie postanowień konkursu na
adres: business@sunmore.pl
Rozstrzyganie sporów - Justyna Kożuchowska, tel. 604763598, email: business@sunmore.pl
7. Nagrody
I Miejsce – dla każdej kategorii wiekowej jednodniowa wycieczka dla nie więcej niż 30 osób – termin realizacji
do 31 października 2019 r.
II i III Miejsce – dla każdej kategorii wiekowej Voucher dla nie więcej niż 30 osób do realizacji w obiekcie
kulturalnym lub edukacyjnym na terenie województwa Kujawsko–Pomorskiego - termin realizacji do
30 listopada 2019 r.
Nagrody w konkursie są współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020.
Komisja Konkursowa ma prawo zadecydować o innym podziale nagród i wyróżnień.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania części nagród i wyróżnień oraz do innego ich
podziału w zależności od jakości, ilości i rodzaju nadesłanych prac konkursowych.
W przypadku niewyłonienia laureatów we wszystkich wskazanych kategoriach, nieprzyznane nagrody
przechodzą na rzecz Organizatora.
W przypadku nieodebrania nagród podczas uroczystości ich wręczenia, laureaci (opiekun klasy/ grupy) mogą
zgłosić się osobiście po ich odbiór w terminie do 1 lipca 2019 r. do siedziby Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, plac Teatralny 2 w Toruniu. Po upływie w/w terminu nieodebrana
nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona na stronie internetowej rpo.kujawsko-pomorskie.pl
w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r.
8. Przekazanie praw autorskich
Udział w konkursie jest jednoznaczny z przekazaniem na Organizatora i Wykonawcę praw autorskich na
następujących polach eksploatacji:
1) druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
2) używania w internecie,
3) używania w innych formatach nadających się do rozpowszechniania np. nośniki magnetyczne,
elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera,
4) prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji funduszy strukturalnych oraz
zgodną na ich publiczne wykorzystanie.
Organizator i Wykonawca konkursu zastrzega sobie prawo do ingerowania w prace konkursowe – przerabianie
graficzne, wykorzystywanie fragmentów prac, graficzne ich modyfikowanie w celu wykorzystania ich do
prowadzenia działań promocyjno – reklamowych.
Udzielenie praw nie wiąże z obowiązkiem zapłaty na rzecz uczestnika.
9. Zakończenie
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 31 maja 2019 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa KujawskoPomorskiego przez komisję konkursową.
Wręczenie zwycięzcom nagród nastąpi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko–Pomorskiego
w terminie do dnia 14 czerwca 2019. Realizacja voucherów nastąpi poprzez kontakt z przedstawicielem
wykonawcy, tj. Justynę Kożuchowską, firma Sun&More Sp. z o.o. tel. 604763598, business@sunmore.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

