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Regulamin Konkursu „Inwestycje przyszłości” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Małopolskie, z siedzibą w Krakowie (31-156), przy 

ul. Basztowej 22, NIP 676-208-34-99, REGON 351 555 335 (“Organizator”).  
2. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 

3. Konkurs ma na celu promocję Funduszy Europejskich. 
4. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony: 

www.fundusze.malopolska.pl/inwestycje-przyszlosci 
5. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy, która będzie nawiązywała do inwestycji 

przyszłości, dofinansowanych z Funduszy Europejskich w województwie małopolskim. 
6. Prace należy wykonać dowolną techniką malarską lub rysunkową. 
7. Prace będą wykorzystywane w działaniach informacyjno – promocyjnych, prowadzonych przez 

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi. 
8. Celem Konkursu jest : 

1) promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-
2020, 

2) popularyzacja wiedzy o projektach realizowanych w ramach dotacji unijnych, 
3) upowszechnianie korzyści płynących z wykorzystania funduszy unijnych, 
4) kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej. 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 
Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która: 

1) jest uczniem szkoły ponadpodstawowej, mającej siedzibę w województwie małopolskim, 
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, natomiast osoby mające ograniczoną  

zdolność do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego 
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, 

3) nie jest pracownikiem Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań: 

1) posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2, 
2) wypełnienie formularza zgłoszeniowego z oświadczeniem ”Wyrażam zgodę” 

(niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne  
z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie), którego wzór stanowi załącznik do 
niniejszego Regulaminu, 

http://www.fundusze.malopolska.pl/inwestycje-przyszlosci
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3) przekazanie Organizatorowi do dnia 15 października 2018 r. pracy wraz  
z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem „Wyrażam zgodę” przy wykorzystaniu 
jednej z poniższych form kontaktu: 

a) oryginał pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście na adres Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Zarządzania 
Programami Operacyjnymi, ul. Wielicka 72a, 30-552 Kraków z dopiskiem: 
Konkurs - „Inwestycje przyszłości”, 

b) pocztą elektroniczną na adres: fundusze@umwm.pl, 
c) prace powinny być przesłane w wersji papierowej (min. A3 w orientacji 

poziomej), nieoprawione. Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice 
malarskiej lub rysunkowej. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość 
przesłania dodatkowo, wraz z wersją papierową, wersji elektronicznej pracy. 
Nadesłane prace na odwrocie powinny zostać opatrzone opisem, 
zawierającym imię i nazwisko Uczestnika, tytuł pracy oraz adres szkoły, 

4) pracę Konkursową każdy uczestnik powinien wykonać własnoręcznie, 
5) każdy uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie jedną pracę. 

2. Koszty przesyłki ponoszą Autorzy prac. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zniszczone, niekompletne lub 

doręczone po terminie, o którym mowa w §3 ust. 3. 
4. Jeżeli w toku trwania konkursu lub po jego zakończeniu okaże się, że uczestnik nie jest autorem 

nadesłanej pracy lub nie przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do nadesłanej 
pracy, uczestnik lub opiekun prawny uczestnika ponosić będzie odpowiedzialność za 
spowodowaną szkodę. 

 

§ 4. Nagrody 

 
1. Prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym prze Organizatora. 
2. Jury wyłoni zwycięzców do 19.10.2018 r. 
3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni zgodnie z oceną, której podlegać będzie: 

1) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki, ogólne wrażenia estetyczne, 
2) wyrazistość przekazu, 
3) oryginalność pracy. 

4. Decyzje Jury zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos   
przewodniczącego. 

5. Decyzja Jury, co do wyboru nagrodzonych prac, jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 
6. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Jury 

uczestniczący w posiedzeniu. 
7. Zostaną przyznane następujące nagrody rzeczowe: 

1) I nagroda – czytnik e-book, plecak z zestawem gadżetów, 
2) II nagroda- głośnik bluetooth, power bank, plecak z zestawem gadżetów, 
3) III nagroda – power bank, pamięć USB, plecak  z zestawem gadżetów. 

8. Dodatkowo przyznanych zostanie 10 wyróżnień, których laureaci otrzymają zestaw gadżetów. 
9. Warunkiem przyznania I, II i III nagrody jest pokwitowanie odbioru w formie protokołu 

przekazania. 
10. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie  

w przeciągu 14 (czternastu) dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail lub numer 
telefonu wskazany przez nich w trakcie Konkursu. 

11.  Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien 
odpowiedzieć na przesłaną e-mailem wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania 

mailto:fundusze@umwm.pl
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powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem utraty prawa do nagrody. W takiej sytuacji 
nagroda przechodzi na kolejną osobę kwalifikującą się do otrzymania nagrody. 

12. Informacje o laureatach Konkursu (imię i nazwisko) będą publikowane na stronie internetowej 
administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: 
www.fundusze.malopolska.pl/inwestycje-przyszlosci oraz na profilu Facebook 
https://www.facebook.com/Malopolska.FunduszeEuropejskie. 

13. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani 
żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 

14.  Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 
15. Nagrody zostaną rozesłane pocztą do Laureatów lub będą mogły zostać odebrane osobiście 

pod adresem: Wielicka 72a, 30-552 Kraków I p. pokój 103.  
 

§ 5. Dane osobowe uczestników Konkursu 

 
1.  Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie pisemnego formularza zgłoszeniowego 

i Oświadczenia, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 2 przez Uczestnika Konkursu poprzez podanie 
prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu pocztowego oraz adresu konta 
poczty elektronicznej i numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 
Formularz wraz z Oświadczeniem będzie dostępny na stronie: 
www.fundusze.malopolska.pl/inwestycje-przyszlosci. Wzór formularza i oświadczenia stanowi 
załącznik do Regulaminu.  

2. Uczestnik przystępujący do Konkursu: 
1)  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia  

z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 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, 

2)  ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i możliwość ich poprawiania, 
3) został poinformowany, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu 

umożliwienia uczestnictwa w konkursie „Inwestycje przyszłości” przez Marszałka 
Województwa Małopolskiego (z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres 
do korespondencji: Racławicka 56, 30-017 Kraków). 

3. Dane osób, które otrzymają nagrody (imię i nazwisko) będą udostępnione nieograniczonej 
liczbie odbiorców na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu (§4 ust. 12).  

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 
uczestniczenia w konkursie „Inwestycje przyszłości”. 

 

§ 6. Prawa autorskie 

 
1. W przypadku Zgłoszeń, które spełniają przesłanki uznania za utwór w rozumieniu przepisów 

Ustawy (dalej „Utwór”), każdy Uczestnik z chwilą dokonania Zgłoszenia przekazuje majątkowe 
prawa autorskie Organizatorowi  do Utworu na poniższych polach eksploatacji: 

1) korzystanie w ramach reklamy lub promocji (w tym w szczególności wykorzystywanie 
w materiałach reklamowych, wydawanie i rozpowszechnianie jako materiałów 
reklamowych, itp.), niezależnie od formy materiałów reklamowych lub ich wielkości, 
techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji, jak również od ich ilości, nakładu, techniki 
sporządzenia i sposobu dystrybucji, 

2) umieszczanie na opakowaniach towarów, 

http://www.fundusze.malopolska.pl/inwestycje-przyszlosci
https://www.facebook.com/Malopolska.FunduszeEuropejskie
http://www.fundusze.malopolska.pl/inwestycje-przyszlosci
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3) zapisywanie i odtwarzanie w pamięci komputerów lub przesyłanie za pomocą sieci 
komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet), 
umieszczanie lub wykorzystywanie w bazach danych, 

4) publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności poprzez zamieszczenie 
na stronach www, 

5) udzielanie sublicencji, 
6) eksploatację na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 „Ustawy”, tj.: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną 
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisem magnetycznym oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 
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. 

2. Przekazanie majątkowych praw autorskich następuje bez prawa do wynagrodzenia na każdym 
z ww. pól eksploatacji. 

3. Przekazanie majątkowych praw autorskich jest skuteczne bez ograniczeń terytorialnych  
i czasowych. 

4. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie wszelkimi 
utworami zależnymi do Utworu oraz na udzielanie dalszych zezwoleń na korzystanie  
i rozporządzanie wyżej wymienionymi utworami zależnymi, na wszelkich polach eksploatacji 
wymienionych w ust. 1 powyżej. 

5. Z chwilą przekazania majątkowych praw autorskich, Organizatorowi przysługuje prawo do 
stosowania zapożyczeń z Utworu/ów, poprzez umieszczanie jego/ich fragmentów lub 
zamieszczanie jego/ich w całości w innych utworach w rozumieniu przepisów o prawie 
autorskim. Z tytułu przyznania prawa do stosowania zapożyczeń nie przysługuje Uczestnikowi 
odrębne wynagrodzenie. Uczestnik, poprzez wzięcie udziału w Konkursie, zezwala na 
nieoznaczanie jego autorstwa w stosowanych zapożyczeniach. Prawo do stosowania 
zapożyczeń przysługuje bez ograniczeń terytorialnych. 

6. Uczestnik, bez prawa do wynagrodzenia, udziela Organizatorowi nieodwołalnego zezwolenia 
na ingerencję w integralność Utworu/ów, w tym w szczególności na wykorzystywanie części   
Utworu/ów, łączenie jego/ich z innymi utworami lub dziełami niestanowiącymi utworów. 
Takie zezwolenie skuteczne jest na bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 

7. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich 
powstałych w związku z faktem, że w dacie przekazania majątkowych praw autorskich lub 
przeniesienia jakichkolwiek praw, nie przysługiwały one Uczestnikowi, w zakresie określonym 
w Regulaminie. W razie postępowania sądowego, Uczestnik wstąpi w miejsce Organizatora 
albo, gdy taka zmiana podmiotowa okaże się niemożliwa, weźmie udział w sprawie razem  
z Organizatorem po stronie pozwanej, chyba, że Organizator wyraźnie postanowi odmiennie. 
Uczestnik zobowiązany jest w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, do udostępnienia 
Organizatorowi wszelkiej dostępnej dokumentacji. 

 

§ 7. Reklamacje 

 
1. Reklamacje dotyczące Konkursu z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 mogą być składane przez 

Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres fundusze@umwm.pl 

mailto:fundusze@umwm.pl
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lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora, jednakże 
nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. 

2. O zachowaniu terminu opisanego w ust. 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji. 
3. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające 

udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji. 
4. Skutecznie złożone reklamacje, będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty 

otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia 
reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia 
reklamacji. 

 

§ 8. Ochrona danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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) zwanego dalej RODO – informuje się, że:   

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Województwo Małopolskie  

z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 

30-017 Kraków.   

II. Inspektor Ochrony Danych 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony 

Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 

Kraków; email: iodo@umwm.malopolska.pl.   

III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania 

Administrator będzie przetwarzać dane uczestników Konkursu, w celach związanych  

z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu “Inwesycje przyszłości”. “numer IX.272.2.2018 

IV. Okres przechowywania danych  

Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia 

oraz do momentu zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego 

w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. 

V. Kategorie danych osobowych 

Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie danych uczestników Konkursu: imię  

i nazwisko, adres, telefon, e-mail. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą 

Uczestnik Konkursu posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO. 

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
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Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VIII. Odbiorcy danych 

Ddane osobowe uczestników Konkursu mogą zostać ujawnione jednynie podmiotom audytowo- 

kontrolnym na podstawie umów zawartych z Zamawiającym w zakresie powierzenia danych 

osobowych. 

IX. Źródło danych 

Dane osobowe uczestników Konkursu pochodzą z załącznika do Regulaminu Konkursu pn. 

„Inwestycje przyszłości”. 

X.  Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych 

Dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

XI.  Dodatkowe informacje  

Uczestnikom Konkursu nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn 
podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to  
w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony 
Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji  
o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj.: 
www.fundusze.malopolska.pl/inwestycje-przyszlosci. Organizator zastrzega sobie prawo 
weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator 
może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź 
przedłożenia określonych dokumentów. 

2. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są 
uzasadnione. 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią 
Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje. 

4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.fundusze.malopolska.pl 

http://www.fundusze.malopolska.pl/inwestycje-przyszlosci
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Załącznik do Regulaminu Konkursu pn. „Inwestycje przyszłości” 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Inwestycje przyszłości” 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

Telefon kontaktowy  

E-mail  

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych [oraz danych 
osobowych dziecka, którego jestem prawnym opiekunem]*, (imię i nazwisko uczestnika, adres,  
e-mail, telefon kontaktowy) zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji 
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, wyłącznie w celu umożliwienia uczestnictwa w konkursie 
„Inwestycje przyszłości”, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 
Rozporządzenia 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. Dane osób, które otrzymają nagrody będą udostępnione nieograniczonej 
liczbie odbiorców na zasadach określonych Regulaminie Konkursu. Osobie, której dane dotyczą, 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 
dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu.  

Akceptuję regulamin konkursu plastycznego „Inwestycje przyszłości” 

Imię i nazwisko uczestnika     Data i czytelny podpis uczestnika/prawnego 

(proszę wypełnić drukowanymi literami)  opiekuna/rodzica 

 

* Niepotrzebne skreślić  


