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       Regulamin 
 konkursu „Jak Polak z … - z s ąsiadem lepiej” organizowanego przez Ministra Rozwoj u Regionalnego  
 

 
 

§ 1 
Zasady ogólne 

 
1. Organizatorem konkursu „Jak Polak z … - z sąsiadem lepiej”  (zwanego dalej „Konkursem” ) jest Minister 
Rozwoju Regionalnego (zwany dalej „Organizatorem” ).  
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej 
„Regulaminem” ) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
3. Konkurs trwa w terminie od 26 kwietnia do 7 lipca 2013 roku.  
 

§ 2 
Cel Konkursu 

 
1. Celem Konkursu jest zachęcenie lokalnych społeczności z polskich obszarów przygranicznych 
do zainteresowania się rezultatami realizacji programów Europejskiej Współpracy  Terytorialnej 
i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (zwanymi dalej „programami EWT i EISP ”). 
 

 
§ 3 

Uczestnictwo w Konkursie 
 

1. Uczestnikami Konkursu mogą zostać osoby zamieszkałe na terytorium Polski (zwane dalej „Uczestnikami 
Konkursu ”).  
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu. 
3. Wśród Uczestników Konkursu zostaną wyodrębnione dwie kategorie wiekowe: dzieci i młodzież (do 18 lat) 
oraz osoby dorosłe.  
4. W przypadku osób niepełnoletnich chcących przystąpić do Konkursu, konieczne jest przedstawienie zgody 
rodzica/opiekuna, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.  
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz dzieci pracowników Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego oraz instytucji uczestniczących we wdrażaniu Programów EWT i EISP.  
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) na zasadach 
określonych w § 11 Regulaminu.  
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  
 

§ 4 
Przedmiot Konkursu 

 
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie zdjęcia prezentującego korzyści dla lokalnych społeczności 
wynikające z realizacji projektów wspólnie z partnerami zagranicznymi w ramach programów EWT i EISP.  
2.   Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jedno zdjęcie. 
3. Każde zgłoszone do Konkursu zdjęcie musi dotyczyć projektu/inwestycji realizowanego lub zrealizowanego 
przy finansowym wsparciu z Programów EWT i EISP 2007-2013. Zdjęcia powinny przedstawiać zdarzenia 
i osoby w miejscach, które zmieniły się/zaistniały dzięki unijnemu wsparciu. 
4. Zgłoszone do Konkursu zdjęcia muszą mieć formę pliku cyfrowego w formacie „jpg” lub „tiff”.  
5. W przypadku zdjęć analogowych Uczestnik Konkursu powinien we własnym zakresie przekształcić prace 
do plików cyfrowych i przetworzyć je zgodnie z wymaganiami Konkursu.  
6. Wielkość pliku zawierającego zdjęcie zgłoszone do Konkursu musi mieścić się w przedziale do 15 MB. 
Rozdzielczość zdjęć powinna wynosić minimalnie 3000x2000 pikseli, 300 DPI. 
7. Zdjęcia nie spełniające wymagań określonych w Regulaminie zostaną wyłączone z udziału w Konkursie.  
8. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać praw autorskich ani innych praw osób trzecich, a także 
obrażać ani deprecjonować żadnych projektów realizowanych lub zrealizowanych przy finansowym wsparciu 
z Programów EWT i EISP.  
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§ 5 

Dokonywanie zgłosze ń 
 

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie wymaga wypełnienia formularza zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, 
stanowiącego załącznik nr 1 lub nr 2 do Regulaminu.  
2. Skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy przesłać wraz 
ze zdjęciem na adres e-mail: konkurs.dwt@mrr.gov.pl W temacie maila należy wpisać kategorię wiekową, 
w ramach której zgłaszane jest zdjęcie (dzieci i młodzież albo osoby dorosłe) oraz kategorię tematyczną – 
wybraną przez Uczestnika Konkursu spośród następujących kategorii, wymienionych w formularzu 
zgłoszeniowym: 
- przedsiębiorczość i innowacje 
- przestrzeń publiczna i transport 
- edukacja i nauka 
- ochrona środowiska 
- turystyka, kultura, tradycja 
4. Oryginał wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy przesłać 
na adres Organizatora: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 
z dopiskiem: „Konkurs DWT”. 
5. Zgłoszenia niekompletne bądź zawierające nieprawdziwe dane nie będą akceptowane.  
6. Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać zdjęcia do Konkursu w terminie  do dnia 7 lipca 2013 roku. 
 
 

§ 6 
Prawa autorskie 

 
1. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu muszą być pracami samodzielnymi (nie mogą stanowić opracowania 
cudzych utworów), które nie były wcześniej publikowane, ani nie były przedstawiane w żadnym innym 
konkursie lub w Internecie.  
2. Uczestnik zapewnia, że:  
a) przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do zdjęć zgłaszanych do Konkursu lub uzyskał zgodę 
wszystkich współtwórców na korzystanie ze zgłaszanego zdjęcia w zakresie niezbędnym do jego udziału 
w Konkursie,  
b) osoby widoczne na zdjęciu zgłaszanym do Konkursu wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków 
w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 
3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, iż w przypadku roszczeń osób trzecich, w szczególności z tytułu 
naruszenia praw autorskich oraz praw pokrewnych lub innych roszczeń cywilnoprawnych, Uczestnik Konkursu 
zwolni niezwłocznie Organizatora z odpowiedzialności, w szczególności przystąpi do ewentualnego procesu 
jako interwenient uboczny, lub wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto, że 
zaspokoi wszelkie ww. roszczenia, a w razie zasądzenia od Organizatora zwróci on regresowo 
Organizatorowi całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to 
koszty procesu i obsługi prawnej.  
4. Organizator jest uprawniony do wykluczenia zdjęć z udziału w Konkursie ze względu na naruszenie praw 
autorskich lub innych praw osób trzecich, również jeśli istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia 
takich naruszeń. Organizator jest także uprawniony do wykluczenia z udziału w Konkursie wszelkich treści 
naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wolność słowa i dobre obyczaje.  
5. Zgłaszając zdjęcie do Konkursu Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi na korzystanie ze zdjęcia 
bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:  
a) druku w dowolnej liczbie oraz formie publikacji i w dowolnym nakładzie;  
b) utrwalania jakąkolwiek techniką audiowizualną, niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz 
zwielokrotnianie utrwalonych egzemplarzy;  
c) publicznego prezentowania, służące do celów informacyjnych i marketingowych, na wewnętrznych 
i zewnętrznych pokazach, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu i zamieszczanie 
w sieci Internet;  
d) wprowadzania do pamięci komputera i sporządzenie kopii tych zapisów oraz umieszczenie na stronach 
internetowych i na profilach serwisów społecznościowych prowadzonych przez Organizatora Konkursu;  
e) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia komputerowego zapisu w całości lub w części jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie;  
f) opracowania, aranżacji, przystosowania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie 
komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian.  
 

§ 7 
Rozstrzygni ęcie Konkursu 

 



 3 

1. Oceny zdjęć zgłoszonych do Konkursu i wyboru laureatów Konkursu (zwanych dalej: „Laureatami”) 
dokonuje komisja powołana przez Organizatora (zwana dalej „Kapitułą Konkursu”).  
2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą wskazani przez Organizatora przedstawiciele Organizatora.  
3. Kapituła Konkursu  liczy 7 osób. 
4. Kapituła Konkursu może ustalić sposób działania w formie uchwalanego samodzielnie regulaminu.  
5. Kapituła Konkursu dokona wyboru Laureatów zgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami, biorąc 
pod uwagę w szczególności:  

a. adekwatność przekazu zdjęcia do celów współpracy transgranicznej,  
b. walory artystyczne zdjęcia,  
c. pomysł na zdjęcie 

6. Z prac Kapituły Konkursu sporządzony zostanie protokół, który zostanie podpisany przez biorących udział 
w posiedzeniu członków Kapituły Konkursu.  
7. Decyzje Kapituły Konkursu odnośnie wyboru Laureatów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  
 

§ 8 
Nagrody 

 
1. Kapituła Konkursu przyzna 10 nagród – po jednej nagrodzie dla Laureatów każdej z 2 kategorii wiekowych 
w ramach 5 kategorii tematycznych. Dodatkowo przyznana zostanie nagroda specjalna dla beneficjenta, 
którego projekt był najczęściej przedstawiany na zdjęciach przez Uczestników Konkursu.  
2. Każdy z Laureatów otrzyma czytnik e-booków o wartości około 400 zł.  
3. W przypadku niskiego poziomu prac, Kapituła Konkursu może zadecydować o odstąpieniu od przyznania 
nagrody w danej kategorii.  
 

§ 9 
Ogłoszenie wyników Konkursu 

 
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 2 sierpnia 2013 roku na stronie internetowej www.ewt.gov.pl. 
2. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną lub telefonicznie nie później niż 
do dnia 30 sierpnia 2013 roku, wraz z informacją o miejscu i czasie rozdania nagród.  
3. Miejsce i czas rozdania nagród zostaną ponadto opublikowane na stronie internetowej www.ewt.gov.pl 
co najmniej 7 dni przed tym terminem.  
4. W przypadku, gdyby Laureat nie mógł uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, nagroda zostanie 
mu przekazana kurierem lub listem poleconym pod wskazany przez Laureata adres.  
 

§ 10 
Reklamacje 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można zgłaszać do Organizatora 
pisemnie, listem poleconym, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (liczy się data stempla 
pocztowego). Reklamacje zgłaszane po terminie nie będą rozpatrywane.  
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia na adres 
siedziby Organizatora.  
3. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzonej reklamacji listem poleconym, w terminie 7 dni 
od dnia jej rozpatrzenia.  
 

 
 

§ 11 
Dane osobowe 

 
1. Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest Organizator, ul. Wspólna 2/4, 00-926 
Warszawa. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu prowadzenia i realizacji  Konkursu, w tym 
odbioru nagrody.  
2.Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
3.Zamieszczenie danych osobowych w formularzu zgłoszenia uczestnictwa jest dobrowolne, aczkolwiek 
konieczne do uczestnictwa w Konkursie.  
 
 

§ 12 
Postanowienia ko ńcowe 

 
1. Uczestnictwo w Konkursie warunkowane jest złożeniem oświadczeń o treści podanej w załączniku nr 1 
lub nr 2 do Regulaminu Konkursu. 
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2. Uczestnik Konkursu nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z niniejszego 
Regulaminu oraz uczestnictwa w Konkursie, w tym prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich lub 
innych podmiotów.  
3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich powstałych 
wskutek niezgodności ze stanem faktycznym oświadczeń złożonych przez Uczestnika Konkursu. Ponadto 
w przypadku zaspokojenia przez Organizatora takich roszczeń Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zwrócić 
Organizatorowi  kwotę pokrytych roszczeń i wszelkie wydatki z tym związane, pośrednie i bezpośrednie, w 
tym koszty obsługi prawnej, koszty postępowania sądowego, arbitrażowego itd.  
4. Prawa i obowiązki Organizatora bądź wykonanie takich praw i obowiązków, wynikające z Regulaminu, 
w tym w szczególności, prawa i obowiązki fundatora nagród, będą mogły zostać w całości lub w części 
przekazane na rzecz osób trzecich. Takie przekazanie nie będzie stanowiło zmiany Regulaminu.  
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału 
w Konkursie, a także za prawidłowość i prawdziwość danych podanych przez Uczestnika Konkursu.  
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych 
przez Uczestnika Konkursu.  
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ 
na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.  
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem dostawców usług 
internetowych. 
9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) i ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. 
zm.).  
10. W przypadku spraw nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator. Decyzje Organizatora w tym 
zakresie są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  
11. Organizator zastrzega sobie prawo: dokonywania zmian w Regulaminie, przerwania, zmiany Konkursu lub 
unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana 
wyłącznie na stronie internetowej www.ewt.gov.pl.  
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:  
 
1. Formularz zgłoszenia uczestnictwa pełnoletniego autora pracy w Konkursie „Jak Polak z … - z sąsiadem 
lepiej” 
 
2. Formularz zgłoszenia uczestnictwa  niepełnoletniego autora pracy w Konkursie „Jak Polak z … - 
z sąsiadem lepiej”. 
 


