Regulamin Konkursu „Zagadkowe Fundusze Europejskie”
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§ 1. Postanowienia ogólne
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”).
Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 10-17.09.2020.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 27.09.2020.
Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w dniu udziału
w Konkursie jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
Konkurs ma formułę pytań i zagadek, na które należy udzielić odpowiedzi. Zwycięzcą
Konkursu będzie uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów i będzie spełniać
wymogi opisane w § 3 oraz § 4 ust. 3-6 niniejszego Regulaminu.
Regulamin dostępny jest w sekcji „Notatki” na fanpage’u wskazanym w § 3 ust. 2 pkt 2.

§ 2. Definicje
1. Konkurs „Zagadkowe Fundusze Europejskie” organizowany jest za pośrednictwem
serwisu społecznościowego Facebook oraz strony www.rpo.malopolska.pl.
2. Komisja Konkursowa składa się z czterech pracowników Organizatora.
§ 3. Warunki uczestnictwa
1. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zaakceptowania udziału Uczestnika
w Konkursie lub wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu, jeżeli jego zachowanie lub
wypowiedzi w trakcie brania udziału w Konkursie lub w związku z prowadzonym
Konkursem:
1) wyrażają treści wulgarne lub godzące w dobre imię Organizatora lub osoby
trzeciej;
2) godzą w wartości religijne, społeczne lub inne powszechnie przyjęte dobra lub
normy;
3) naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
2. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne:
1) ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się
z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją;
2) z wyrażeniem zgody na publikację informacji o przebiegu Konkursu na portalu
facebook.com
o
adresie
internetowym:
https://www.facebook.com/Malopolska.FunduszeEuropejskie/;
3) z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Organizatora korespondencji
elektronicznej na adres mailowy podany przez Uczestnika;
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4) ze złożeniem oświadczenia, że udział w Konkursie, w szczególności nadsyłane
treści w odpowiedzi na pytania Konkursowe, nie narusza/ją praw osób trzecich.
3. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) nie może być osoba fizyczna, która:
1) jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
2) jest członkiem rodziny pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego.
4. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz z tylko jednego adresu mailowego.
W chwili gdy z tego samego adresu mailowego zostanie przesłany więcej niż 1 formularz,
wtedy brany pod uwagę będzie formularz nadesłany wcześniej.
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§ 4. Przebieg Konkursu
Celem Konkursu jest kreowanie pozytywnego wizerunku Funduszy Europejskich,
promocja efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, oraz zapoznanie z tematyką funduszy unijnych
realizowanych w województwie małopolskim i propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej.
Zadaniem uczestników jest odpowiedź na pytania/zagadki i zdobycie jak największej liczby
punktów.
Odpowiedzi udzielone na pytania muszą być odpowiedziami własnymi, udzielonymi na
specjalnie przygotowanym formularzu, który zostanie wypełniony, podpisany (wraz
z podaniem w formularzu adresu email), zeskanowany i przesłany w formacie
jpg./pdf./tiff.
na
adres
mailowy
organizatora:
aneta.respekta-sordyl.@umwm.malopolska.pl
W celu wzięcia udziału w Konkursie należy odpowiedzieć na pytania Konkursowe. Pytania
są pytaniami otwartymi wymagającymi udzielenia pełnej odpowiedzi lub pytaniami
zamkniętymi, w których należy zaznaczyć odpowiedź (jedną lub więcej).
Nagrodzeni zostaną uczestnicy Konkursu, którzy uzyskają największą liczbą punktów,
i prześlą odpowiedzi w jak najkrótszym czasie. Łącznie nagrodzonych będzie 10 osób.
Trzech uczestników Konkursu, którzy uzyskają największą liczbę punktów i zarazem
prześlą odpowiedzi w jak najkrótszym czasie, otrzyma nagrodę główną. Pozostali
uczestnicy, za zajęcie miejsc od 4 do 10 otrzymają nagrody pocieszenia.
Organizator dopuszcza do Konkursu formularze wypełnione elektroniczne lub ręcznie,
jednak warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie zapisu ustępu 3.
Autorzy wszystkich zwycięskich zgłoszeń zostaną poinformowani o wygranej w prywatnej
wiadomości wysłanej na wskazany w formularzu odpowiedzi (załącznik nr 2) adres email.
§ 5. Ocena formularzy
Oceny nadesłanych formularzy z odpowiedziami Konkursowymi dokonywać będzie
Komisja Konkursowa.
Skład osobowy Komisji Konkursowej zostanie powołany przez Organizatora.
Formularze będą oceniane w kolejności nadsyłania. Formularze niespełniające warunków
określonych w § 3 i § 4 ust. 2-4 niniejszego Regulaminu nie będą podlegać ocenie
merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Konkursową.
Kryterium oceny nadesłanych formularzy jest:
1) przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza (z własnoręcznym podpisem);
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2) ilość prawidłowych odpowiedzi- uzyskana punktacja;
3) czas nadesłania odpowiedzi.
5. Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać uczestnik to 30.
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§ 6. Nagrody
W ramach Konkursu zostanie wyłonionych 10 zwycięzców, którym zostaną przyznane
nagrody:
1) Miejsce 1, 2 i 3 - czytnik ebook oraz zestaw gadżetów;
2) Miejsca 4-10 zestaw gadżetów.
Organizator zastrzega możliwość nie przyznania punktu w pytaniu/ zagadce, w którym
udzielona odpowiedź jest nieczytelna, zamazana lub niejednoznaczna.
Organizator zastrzega, że jeden uczestnik może wysłać maksymalnie jeden formularz z
odpowiedziami. W przypadku wysłania więcej niż jednego formularza przez jednego
uczestnika, oceniony zostanie tylko jeden dokument, wysłany jako pierwszy.
Informacje o laureatach Konkursu (imię i nazwisko) będą opublikowane na stronie
internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego:
www.rpo.malopolska.pl oraz na profilu Małopolska Fundusze Europejskie w portalu
społecznościowym Faceebook
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
nagroda opisana w ust. 1, pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu nie jest zwolniona od podatku
dochodowego. Uczestnik jest zobowiązany do uregulowania podatku dochodowego od
nagród powyżej 200 zł brutto, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.).
Nagroda może być przyznana tylko jeden raz. Laureat nie może otrzymać nagrody
ponownie.
Odbiór nagród zostanie ustalony indywidualnie z uczestnikami Konkursu poprzez kontakt
w wiadomości prywatnej.
Nie ma możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.
Uczestnik Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
§ 7. Dane osobowe
Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy
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 (imię i nazwisko) będą udostępnione nieograniczonej
liczbie odbiorców na zasadach określonych
w Regulaminie Konkursu
(§6 ust. 4).
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia
Laureatów oraz przekazania Nagrody.
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5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia Konkursu
i wyłonienia Laureatów, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dane
nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają profilowaniu, tj.
automatycznemu podejmowaniu decyzji.
7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych
osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
na przetwarzanie danych.
8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału
w Konkursie.
10. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych
dla celów konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację na
portalu Facebook podanych przez siebie swoich danych jako Uczestnika Konkursu oraz/lub
Zwycięzcę Konkursu.
11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją
z udziału w Konkursie.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu do momentu zakończenia
Konkursu z przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub
prawnymi.
2. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów na tle niniejszego Regulaminu, Uczestnicy
oraz Organizator będą dążyć w pierwszej kolejności do ugodowego ich rozwiązania.
3. Biorąc udział w Konkursie każdy Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania
jakiegokolwiek ingerowania w przebieg Konkursu w sposób naruszający jego zasady.

Załącznik nr 1 - Formularz z pytaniami
Załącznik nr 2 - Formularz odpowiedzi
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