
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Przypieczętuj Małopolski miniszlak Funduszy 
Europejskich” i jest zwany dalej: "Konkursem". 
2. Organizatorem Konkursu jest  Województwo Małopolskie. 
3. Adres Organizatora: 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi 
Ul. Wielicka 72a  
30-552 Kraków 
4. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest pani Katarzyna 
Balicka, tel. 12/29 90 705, email: fundusze@umwm.pl lub osoba ją zastępująca. 
5. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony  
www.fundusze.malopolska.pl/konkurs-miniszlakFE oraz profilu Facebook-owego Fundusze 
Europejskie dla Małopolski od dnia publikacji regulaminu do 17 września 2017 r. 
 

§ 2 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

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

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, natomiast osoby ograniczone            
w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego 
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego; 

2)  nie jest pracownikiem Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego; 

3) nie jest członkiem rodziny pracownika Departamentu Zarządzania Programami 
Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

  
§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

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), dostępne na stronie 
www.fundusze.malopolska.pl/konkurs-miniszlakFE;  

3) pobranie i wydrukowanie mapki konkursowej ze strony 
www.fundusze.malopolska.pl/konkurs-miniszlakFE lub odebranie mapki konkursowej 
z wybranego obiektu biorącego udział w konkursie; 

4) podstemplowanie mapki specjalnymi pieczątkami konkursowymi dostępnymi            
w obiektach biorących udział w konkursie. Lista obiektów znajduje się na mapce 
konkursowej oraz na stronie internetowej konkursu 
www.fundusze.malopolska.pl/konkurs-miniszlakFE .  



 
Warunkiem wzięcia udziału w rywalizacji o nagrody jest zebranie co najmniej 6 
pieczątek. 

 
5) przekazanie Organizatorowi do dnia 17 września 2017 r. podpisanej przez siebie 

mapki konkursowej wraz z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem „Wyrażam 
zgodę” przy wykorzystaniu jednej z poniższych form kontaktu: 

a) oryginał pocztą tradycyjną na adres Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi, ul. Wielicka 
72a, 30-552 Kraków z dopiskiem: „Przypieczętuj Małopolski miniszlak Funduszy 
Europejskich” O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, albo; 

b) oryginał w wybranych Punktach Informacyjnych na terenie województwa 
małopolskiego. Lista punktów dostępna jest na stronie internetowej 
www.rpo.malopolska.pl/znajdz-punkt-informacyjny.  

 
§ 4 

NAGRODY 
 
1.Wszyscy uczestnicy, którzy zbiorą minimum 6 pieczątek na mapce konkursowej zostaną 
nagrodzeni nagrodami gwarantowanymi w postaci zestawów gadżetów. Skład zestawu 
gadżetów może ulec zmianie w zależności od ilości nagród gwarantowanych. 
Dla pierwszych pięciu uczestników, którzy zbiorą 10 pieczątek, zapewniona będzie nagroda 
specjalna: czytnik e-book oraz zestaw gadżetów. 
2. Warunkiem przyznania pięciu nagród specjalnych jest pokwitowanie odbioru w formie 
protokołu przekazania. 
3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. wypełnić i przesłać jedno 
zgłoszenie.  
4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie 
w przeciągu 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia mapki konkursowej wraz                             
z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem, na adres email lub numer telefonu wskazany 
przez nich w trakcie Konkursu.  
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien 
odpowiedzieć na przesłaną e-mailem wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania 
powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem utraty prawa do nagrody. W takiej 
sytuacji nagroda przechodzi na kolejną osobę kwalifikującą się do otrzymania nagrody. 
6. Informacje o laureatach Konkursu (imię i nazwisko) będą publikowane na stronie 
internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: 
www.fundusze.malopolska.pl oraz na profilu Faceebook 
https://www.facebook.com/Malopolska.FunduszeEuropejskie 
7. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani 
żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 
8. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 
9. Nagrody zostaną rozesłane pocztą do Laureatów lub będą mogły zostać odebrane osobiście 
pod adresem: Wielicka 72a, 30-552 Kraków III p. pokój 327. 
 

 
 
 
 
 
 



 
§ 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/konkurs-miniszlakFE. 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 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922).; 
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 „Przypieczętuj Małopolski miniszlak Funduszy 
Europejskich” 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. 6).  
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne 
do uczestniczenia w konkursie „Przypieczętuj Małopolski miniszlak Funduszy Europejskich”. 
 

§ 6 
REKLAMACJE 

 
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za 
pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres fundusze@umwm.pl lub w formie pisemnej 
listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania 
Konkursu, 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 Regulaminu 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. 
 

§ 7 
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/konkurs-miniszlakFE .  



 
2. 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.  

 

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/konkurs-
miniszlakFE . 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  Załącznik do Regulaminu Konkursu pn. „Przypieczętuj Małopolski miniszlak Funduszy Europejskich” 
 

 
Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Przypieczętuj Małopolski miniszlak Funduszy 

Europejskich” 
 
 
 
Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania (ulica,  

kod, miasto) 

 

Telefon kontaktowy  

E-mail  

 
 
 
Oświadczenie 
 
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych oraz 
dziecka, którego jestem prawnym opiekunem, (imię i nazwisko uczestnika, adres, e-mail, 
telefon kontaktowy) zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Marszałka 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 „Przypieczętuj Małopolski miniszlak Funduszy Europejskich”, 
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. 
poz. 922). 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 „Przypieczętuj Małopolski miniszlak Funduszy 
Europejskich” 
 
 
 
…………………………………..                       ……………………………………… 
 Imię i nazwisko uczestnika  
(proszę wypełnić drukowanymi literami)              Data i czytelny podpis uczestnika/prawnego opiekuna/rodzica                                            
  
 
* Niepotrzebne skreślić  


