Regulamin konkursu dla młodzieży z województwa pomorskiego
„pomorskie krEUje” - I edycja
§ 1.
Warunki konkursu
1. Niniejszy regulamin określa organizatora, cele, zasady przeprowadzenia, procedurę oceny prac
konkursowych, zasady przyznawania nagród w ramach I edycji konkursu „pomorskie krEUje”
(dalej: „Konkurs”).
2. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii
Europejskiej” z siedzibą 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, KRS 0000214552 (dalej:
„Organizator”), partnerem oraz fundatorem nagród jest Poseł do Parlamentu Europejskiego
Janusz Lewandowski, reprezentowany przez Biuro Posła Janusza Lewandowskiego, ul. Bohaterów
Monte Cassino 25/26, 81-767 Sopot (dalej „Partner”).
3. Konkurs stanowi przedsięwzięcie mające na celu wyłonienie zwycięskich prac konkursowych na
zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
§ 2.
Cele, zasięg terytorialny i czas trwania konkursu
1. Celem konkursu jest opracowanie przez uczniów szkół ponadpodstawowych województwa
pomorskiego projektów, które wpisując się w idee i wartości Unii Europejskiej mogłyby
przyczynić się do rozwiązania lokalnych problemów lub polepszenia sytuacji społecznej i/lub
gospodarczej w regionie, mieście, gminie, dzielnicy, sołectwie, szkole (w tym projekty
bezpośrednio skierowane do młodzieży). Opis zadania konkursowego stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnikami konkursu są 3-osobowe zespoły składające się z 2 uczniów szkół
ponadpodstawowych (branżowych, liceów i techników) z województwa pomorskiego, działających
pod opieką nauczyciela.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18 lutego 2020 roku, a kończy w dniu 30 kwietnia 2020 roku.
§ 3.
Zasady prowadzenia konkursu
1. Zespoły uczestników reprezentują swoją szkołę w konkursie i muszą mieć zgodę Dyrektora szkoły
na udział. Ze szkoły może zgłosić się dowolna liczba zespołów. Jeden nauczyciel może być
opiekunem dowolnej liczby zespołów ze swojej szkoły.
2. Pracę konkursową stanowi samodzielnie wykonany projekt w formie:
- ogólnego opisu projektu (maks. strona A4),
- wypełnionej matrycy logicznej,
- opisanych pakietów roboczych – krótkie opisy działań, które zostaną podjęte,
- budżetu.
W/w dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na
stronie www.pomorskieregion.eu. (stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu) i
przesłanie go w formie skanu na adres spue@pomorskieregion.eu w dniach od 18 lutego do 31
marca 2020 r. Formularz musi być podpisany przez Dyrektora szkoły, nauczyciela będącego
opiekunem zespołu oraz uczniów biorących udział w konkursie.
4. Zgłoszenie pracy konkursowej polega na przesłaniu pocztą lub kurierem lub dostarczeniu
osobistym stworzonego projektu na nośniku elektronicznym do Biura Miejscowego
Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” mieszczącego się przy ul. Augustyńskiego 2, pok.
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16, 80-819 Gdańsk (tel. 58 3268709, 58 3268714; e-mail: spue@pomorskieregion.eu) w terminie
do 17 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00 wraz z podpisanym oryginałem formularza
zgłoszeniowego.
Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa złożona z pracowników Organizatora i
Partnera do dnia 30 kwietnia 2020 r.
Komisja Konkursowa poinformuje uczestników mailowo i telefonicznie o braku możliwości oceny
pracy konkursowej w wypadku uszkodzonego lub niemożliwego do odtworzenia pliku
zawierającego pracę konkursową. W takim wypadku uczestnicy będą mogli ponownie dostarczyć
pracę konkursową do biura Organizatora nie później niż do 24 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00.
Komisja Konkursowa podczas trwania konkursu w drodze decyzji postanowi, że w konkursie nie
będą brały udziału i zostaną z niego wykluczone prace konkursowe:
a) nie spełniające warunków regulaminu,
b) zgłoszone w inny sposób, niż zapisano w regulaminie,
c) co do których wystąpią uzasadnione roszczenia osób trzecich,
d) zawierające treści reklamowe, obraźliwe lub w inny sposób niezwiązane z zakresem konkursu,
lub naruszające przepisy prawa.
Uczestnicy, których praca konkursowa została wykluczona z konkursu zostaną o tym
powiadomieni przez Organizatora w wiadomości e-mail.
Uczestnicy poprzez zgłoszenie pracy konkursowej oświadczają, że:
a) nadesłana praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 ze zm.),
b) przysługują im autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej oraz, że prawa te nie są
ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz nie naruszają żadnych praw takich osób,
c) wyrażają zgodę na przetwarzanie i upublicznienie informacji stanowiących dane osobowe na
potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych realizowanych poprzez podanie wizerunku i
danych osobowych do publicznej wiadomości o zwycięzcach i uczestnikach konkursu na stronie
internetowej Organizatora (www.pomorskieregion.eu) i Partnera (www.januszlewandowski.pl)
oraz profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook (Pomorskie Regional EU Office)
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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). Zgoda musi zostać złożona przez wszystkie osoby
uczestniczące w Konkursie. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych
osobowych uczestników opublikowane są na stronie www.pomorskieregion.eu w zakładce
„RODO”.

§ 4.
Ogłoszenie wyników
1. Komisja Konkursowa do 30 kwietnia 2020 r. wyłoni 3 zwycięskie prace konkursowe, za które
Organizator przyzna nagrody. Komisja przyzna miejsca od pierwszego do trzeciego. Komisja może
przyznać także wyróżnienia.
2. Komisja konkursowa po ocenie prac konkursowych może nie przyznać pierwszej, drugiej lub
trzeciej nagrody lub przyznać nagrody równorzędne ex aequo.
3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie oraz pocztą e-mail. Dodatkowo
Organizator ogłosi oficjalne wyniki konkursu poprzez ich opublikowanie na stronach
internetowych: www.pomorskieregion.eu, www.januszlewandowski.pl oraz na profilu
Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook (Pomorskie Regional EU Office) w dniu 30
kwietnia 2020 r.
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§ 5.
Nagrody
1. Trzem zwycięskim zespołom zostaną przyznane nagrody:
1) Wyjazd do Brukseli na wizytę studyjną organizowaną przez Europosła Janusza
Lewandowskiego w dniach 24-28 maja 2020 r. dla uczestników i opiekuna;
2) Nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) netto dla
każdego uczestnika i opiekuna zespołu;
3) Nagrody rzeczowe (zestawy sprzętu elektronicznego, turystycznego i biurowego).
2. Jeśli zostaną przyznane wyróżnienia, wyróżnione zespoły otrzymają nagrody w postaci zestawu
materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych.
3. Zwycięskie zespoły otrzymają dyplomy za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkursie, pozostałe
zespoły otrzymają dyplomy za wyróżnienie lub za udział w konkursie.
§ 6.
Reklamacje
1. Reklamacje w zakresie prawidłowości przeprowadzenia konkursu i wydawania nagród mogą być
zgłaszane wyłącznie przez dyrekcję szkoły, którą reprezentują Uczestnicy konkursu w terminie 30
dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
2. Reklamacje należy kierować wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres
Organizatora konkursu.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni roboczych od daty
ich doręczenia. O decyzji Komisji Konkursowej po rozpoznaniu reklamacji, dyrekcja szkoły, którą
reprezentowali Uczestnicy zostanie powiadomiona listem poleconym wysłanym na adres
wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
4. Decyzje Komisji konkursowej po rozpoznaniu reklamacji mają charakter ostateczny i nie
przysługuje od nich odwołanie.
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Przystępując do konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w konkursie na warunkach
zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treść prac konkursowych, nie jest też
stroną w przypadku zgłoszenia do nich roszczeń przez osoby trzecie.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego, nieograniczonego terytorialnie i
czasowo publikowania i reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych konkursu, a
także do prezentowania ich w mediach tradycyjnych i elektronicznych, na stronach internetowych
Organizatora i Partnera: www.pomorskieregion.eu, www.januszlewandowski.pl; na profilu
Facebook: Pomorskie Regional EU Office oraz Janusz Lewandowski, w wydawnictwach
informacyjno-promocyjnych, w trakcie spotkań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych
przez Organizatora i Partnera. Wszelkie publikacje tych prac nie będą prowadziły do osiągania
zysku przez Organizatora i Partnera.
4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac konkursowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jak również do przerwania lub
przedłużenia konkursu w każdym czasie. Organizatorowi przysługuje również prawo
unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do niewyłonienia zwycięskich prac
konkursowych.
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6. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie Sąd właściwy ze
względu na siedzibę Organizatora konkursu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 18 lutego 2020 roku i będzie dostępny na stronach
Organizatora konkursu: www.pomorskieregion.eu.

4

