REGULAMIN KONKURSU
Moja Małopolska z Funduszami Europejskimi
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i przebieg konkursu pt.: „Moja
Małopolska z Funduszami Unijnymi”, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Konkurs jest organizowany w ramach działań promujących akcję „Dni Otwarte Funduszy
Europejskich w Małopolsce w 2022 r.” przez firmę Silna Wola sp. z o.o., zwaną dalej
„Organizatorem”, na zlecenie Województwa Małopolskiego w oparciu o umowę, której
przedmiotem jest kompleksowa usługa polegająca na zapewnieniu technicznego i kreatywnego
wsparcia w prowadzeniu profilu poświęconego Funduszom Europejskim w Małopolsce na portalu
społecznościowym, zwanego dalej Zamawiającym.
3. Konkurs polega na napisaniu i zgłoszeniu eseju, poświęcony jest inwestycjom zrealizowanym
przy współfinansowaniu Funduszy Europejskich w Małopolsce.
4. Celem Konkursu jest promocja efektów wykorzystania Funduszy Europejskich oraz kreowanie
pozytywnego wizerunku Funduszy Europejskich wśród mieszkańców województwa małopolskiego.
5. Konkurs jest przeprowadzany na portalu społecznościowym „Facebook”. Konkurs nie jest w żaden
sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal społecznościowy „Facebook”,
ani też nie jest z nim związany. Portal społecznościowy „Facebook” nie ponosi odpowiedzialności
za organizację i przebieg Konkursu.
6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje
się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być osoby: zamieszkujące
województwo małopolskie, które na dzień rozpoczęcia konkursu ukończyły 13 r.ż. i które wyślą
prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy zwany dalej „Formularzem” (stanowiący załącznik
nr 1 do Regulaminu) wraz z tekstem w formie eseju, o którym mowa w ust. 2.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w terminie 7.10.2022 r. - 7.11.2022 r.,
na adres e-mail: konkurs@silnawola.pl, prawidłowo wypełnionego Formularza oraz w osobnym
pliku eseju w języku polskim o objętości 2000-3000 znaków, w formacie word, zwanego dalej
“Esejem”. Zgłoszenia w Konkursie muszą dotyczyć ́ projektów współfinansowanych z Funduszy
Europejskich, zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na
lata 2014-2020. Lista projektów znajduje się na stronie:
https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/poznaj-projekty/lista-beneficjentow. W treści Eseju,
powinna znaleźć się odpowiedź na pytanie, w jaki sposób wybrana inwestycja unijna
(lub inwestycje unijne) zrealizowana w Małopolsce, przyczyniła się do poprawy jakości
i atrakcyjności najbliższego otoczenia Uczestników, jakie problemy rozwiązały lokalnie i/lub
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globalnie. Zachęca się, aby Eseje zawierały treści bazujące na osobistych doświadczeniach
autorów.
3. Konkurs został podzielony na trzy kategorie wiekowe:
1) przeznaczoną dla osób małoletnich (wiek: 13-17) – wymagane oświadczenie rodzica,
bądź opiekuna pranego - załącznik nr 2 do Regulaminu,
2) przeznaczoną dla osób pełnoletnich w przedziale wiekowym 18-25,
3) przeznaczoną dla osób pełnoletnich w powyżej 26 r.ż..
§3
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony za pośrednictwem profilu
@MalopolskaFundusze Europejskie na portalu społecznościowym Facebook, zwanym dalej
„Profilem”, w okresie od 7.10. 2022 r. do 14.11.2022 r. do godz. 23.59, zwanym dalej „Czasem
trwania konkursu” i będzie się składał z II etapów:
1) I etap zgłoszeniowy, zwany dalej „Etapem Zgłoszeniowym”, który odbędzie
się w terminie od 7.10. 2022 r. do 7.11. 2022 r. do godz. 23:59,
2) II etap wyboru zwycięzcy, zwane dalej „Etapem wyboru zwycięzcy”, który odbędzie
się w terminie od 8.11.2022 r. do 14.11.2022 r. do godz. 23.59.
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w tym w szczególności w celu
dokonania oceny zgłoszonych Formularzy, interpretacji Regulaminu oraz wybrania zwycięzcy
i przyznania nagród, Organizator powoła Kapitułę Konkursową, w skład której wejdą minimum
3 osoby wskazane przez Organizatora Konkursu.
3. W czasie Etapu wyboru zwycięzcy, Kapituła Konkursowa ocenia nadesłane materiały
na podstawie Kryteriów oceny, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
§4
NAGRODY
1. Nagrody zwane dalej „Nagrodami” 4 zapewnia Zamawiający.
2. Organizator odbierze Nagrody z siedziby Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Wielickiej 72A
w Krakowie. Termin odbioru Nagród zostanie ustalony telefonicznie z panią Monika Dworakowską
tel. 12 299 08 13.
3. Organizator przewiduje wyłonienie po trzech Zwycięzców w każdej z 3 kategorii wiekowych.
W sumie zostanie przyznanie dziewięć nagród. Wszyscy Zwycięzcy Konkursu otrzymają zestawy
unijnych materiałów promocyjnych oraz zaproszenia na wydarzenia kulturalne w Instytucjach
kultury, zlokalizowanych na terenie Krakowa. Organizator przewiduje przyznanie po trzech nagród
z każdej kategorii wiekowej Konkursu, zgodnie z poniższym podziałem:
1) Nagroda Główna,
2) nagroda za zajęcie II miejsca,
3) nagroda za zajęcie III miejsca,
4. Zestawy unijnych materiałów promocyjnych oraz zaproszenia na wydarzenia do Instytucji Kultury
w Krakowie, zostaną ̨ przekazane w formie ustalonej z poszczególnymi zwycięzcami.
5. Organizator dopuszcza różne formy odbioru materiałów promocyjnych: osobiście w swojej
siedzibie, przesyłką pocztową lub kurierską, na adres wskazany w Formularzu poszczególnego
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zwycięzcy. Materiały promocyjne oraz zaproszenia zostaną dostarczone w ustalonej formie
nie później niż w ciągu 60 dni od dnia zakończenia Konkursu.
6. W wypadku, gdy Uczestnik nie zgłosi się po odbiór materiałów promocyjnych w ustalonym
z Organizatorem terminie a upłynie termin wskazany w pkt. 2 powyżej, taka sytuacja powoduje
wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. W uzasadnionych przypadkach
Organizator może wydłużyć termin odbioru materiałów promocyjnych, po uprzednim zgłoszeniu
takiej potrzeby przez Zwycięzcę.
7. W przypadku wysyłania przez Organizatora materiałów promocyjnych pocztą lub kurierem
dwukrotne nieodebranie przesyłki w terminie wskazanym w pkt. 4 powoduje wygaśnięcie
wszelkich roszczeń́ z tego tytułu wobec Organizatora.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy laureat Nagrody Głównej oraz Laureaci Nagród
za II i III miejsce spełniają warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone
w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestników
złożenia oświadczeń, podania dodatkowych danych, bądź przedłożenia dodatkowych
dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego.
Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie.
2. Niespełnienie warunków Regulaminu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia
powyższych wymagań, powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym
wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora,
jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
3. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie na adres Organizatora wraz z opisem
reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ogłoszenia
wyników Konkursu. Reklamacje zgłoszone rozstrzyga Organizator.
4. Reklamacji zgłoszonych po upływie terminu określonego powyżej, Organizator nie będzie
rozpatrywał, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
5. Regulamin jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
fundusze.malopolska.pl.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiana
ta nie spowoduje pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie dla Uczestników i może
obejmować tylko postanowienia związane z przebiegiem Konkursu. Ponadto, zmiana Regulaminu
może wynikać z okoliczności, które przy zachowaniu należytej staranności nie były możliwe
do przewidzenia w chwili jego wprowadzania. Zmieniony Regulamin zostanie niezwłocznie
opublikowany na stronie internetowej, o której mowa w ust. 5 powyżej.
7. Adres mailowy Organizatora tj. konkurs@silnawola.pl, będzie aktywny do 14.11.2022 r. do godz.
23:59.
Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy do konkursu
2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
3. Kryteria oceny zgłoszeń
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Załącznik nr 1 do Regulaminu „Moja Małopolska z Funduszami Europejskimi”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „MOJA MAŁOPOLSKA Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI”
1. IMIĘ I NAZWISKO
............................................................................................................................................
2. DATA URODZENIA
............................................................................................................................................
3. NUMER TELEFONU ORAZ ADRES E-MAIL
............................................................................................................................................
4. TYTUŁ ESEJU DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE
............................................................................................................................................
Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik (zwany dalej: „Licencjonodawca”):
1. oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje jego treść;
2. oświadcza, że:
1) przysługują mu autorskie prawa majątkowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm.) do
treści Eseju, zwanego dalej „przedmiotem licencji”,
2) prawo Licencjodawcy do udzielenia licencji nie zostało w żaden sposób ograniczone ani
wyłączone,
3) posiada prawa do wykorzystania treści i obrazów pojawiających się w przedmiocie licencji,
4) oświadcza, że jest gotów stawić się na własny koszt w dniu wyznaczonym przez Organizatora
Konkursu we wskazanym przez Organizatora Konkursu miejscu oraz czasie – w celu odbioru
Nagrody Głównej, jeśli Nagroda Główna zostanie Uczestnikowi przyznana;
3. Licencjodawca udziela Organizatorowi Konkursu tj. firmie Silna Wola sp. z o.o (zwanej dalej
„Licencjobiorcą”) licencji uprawniającej Licencjobiorcę do korzystania w całości, jak i w części z
przedmiotu licencji na następujących polach eksploatacji:
1) publiczne udostępnianie utworu lub odniesienia do utworu w postaci linka na stronie www
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
2) rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawianie, a także publiczne udostępnianie wyników
prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym,
a w szczególności przez wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci
internetowej oraz na profilach w mediach społecznościowych,
3) utrwalenia jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich
nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na dysku komputerowym, DVD, VCD, na dysku
pendrive,
4) udostępniania, rozpowszechniania przedmiotu licencji lub jej części w sposób inny niż
określony powyżej, poprzez wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych,
marketingowych, informacyjnych i handlowych;
4. Licencja zostaje udzielona:
1) jako licencja niewyłączna i nieodpłatna,
2) z prawem do udzielania sublicencji na polach eksploatacji określonych powyżej,
3) bez ograniczeń co do terytorium, liczby egzemplarzy oraz na czas określony do 31.01.2027 r.
5. Licencjodawca oświadcza, że udzielając licencji nie narusza praw osób trzecich, w przypadku
wystąpienia tych osób z jakimikolwiek roszczeniami wobec Licencjobiorcy, Licencjodawca będzie
zobowiązany do zaspokojenia tych roszczeń. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń
opartych na zarzucie, że korzystanie z przedmiotu licencji uzyskanego przez Licencjobiorcę lub jego
następców prawnych narusza prawa własności intelektualnej przysługujące tym osobom,
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Licencjodawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w
związku z tym wszystkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym
przeciwko Licencjobiorcy lub jego następcy prawnemu powództwa z tytułu naruszenia praw
własności intelektualnej, Licencjodawca przystąpi do postępowania w charakterze strony
pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej
oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej zasądzone od
Licencjobiorcy lub jego następców prawnych;
6. Zawarcie umowy licencyjnej następuje z chwilą dokonania niniejszego zgłoszenia;
7. W przypadku, gdy w toku korzystania lub rozporządzania przez Licencjonobiorcę wyjdzie na jaw,
że niniejsze oświadczenie jest niezgodne z prawdą i jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec niego
z roszczeniami majątkowymi lub niemajątkowymi wszelkie szkody powstałe z tego tytułu zostaną
pokryte przez Licencjonodawcę.
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: ………………………………………………………..
(imię i nazwisko) w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w konkursie: pt.: „Moja Małopolska
z Funduszami Europejskimi” organizowanym przez firmę Silna Wola sp. z o.o. 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być
cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Obowiązek informacyjny
Zapoznałem/-am, się z informacją że:
− Administratorem moich danych osobowych jest: Organizator - Silna Wola sp. z o.o., ul. Sikorki 21a,
31-589 Kraków. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, e-mail konkurs@silnawola.pl.
− Administratorzy będą przetwarzać moje dane wyłącznie w celu będą przetwarzane w celu
organizacji w/w konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
− Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny udziału w Konkursie. Niepodanie
danych osobowych będzie powodowało brak uwzględnienia zgłoszenia.
− Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia konkursu. W każdej chwili istnieje
prawo do:
● cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
● żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych;
● wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
− Posiadam prawo do korzystania z uprawnień uregulowanych w art. 15-21 RODO.
− Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją zawartych
przez Organizatora i Zamawiającego umów.
...................................................
(data, podpis)

5

Załącznik nr 2 do Regulaminu „Moja Małopolska z Funduszami Europejskimi”
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Zgoda rodziców /opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie organizowanym przez
firmę Silna Wola sp. z o.o „Moja Małopolska z Funduszami Europejskimi”.

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
............................................................................................…………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
w konkursie organizowanym firmę Silna Wola sp. z o.o, pt.: „Moja Małopolska z Funduszami
Europejskimi” na Esej dotyczący projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich,
zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020. Wyrażenie zgody na uczestnictwo dziecka, jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu Konkursu.
2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka
oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku, numeru
telefonu, adresu e-mail) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).

Data

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka

………………………..

……….…………..…………………………………………

Załącznik nr 3 do Regulaminu „Moja Małopolska z Funduszami Europejskimi”
KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ
1. Treść: 0-2 pkt
- Całkowita zgodność treści pracy z tematem – 2 p.
- Częściowa zgodność treści pracy z tematem – 1 p.
- Brak zgodności – 0 p. Praca całkowicie niezgodna z tematem nie podlega dalszej ocenie.
2. Rozwinięcie tematu: 0-3 pkt
- Pełne wyrazu rozwinięcie tematu, bogate słownictwo, uzyskanie sugerowanej ilość znaków w tekście
tj. 2000-3000 – 4 p.
- Pełne rozwinięcie tematu, uzyskanie sugerowanej ilości znaków w tekście tj. 2000 - 3000 – 2 p.
- Niepełne, ale poprawne rozwinięcie tematu – 1 p.
- Minimalne rozwinięcie tematu – 0 p.
3. Styl i język pracy: 1-3 pkt
- Styl oryginalny i jasny, język zgodny z normą, brak błędów – 3 p.
- Styl dobry, nieliczne błędy – 2 p
- Styl poprawny – 1 p.
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- Styl słaby, liczne błędy – 0 p.
4. Wartości UE: 0-6 pkt
- Praca zawiera odniesienie do wszystkich wartości promowanych przez UE, tj: - 7 pkt.:
● Poszanowanie godności ludzkiej
● Wolność
● Demokracja
● Równość
● Praworządność
● Poszanowanie praw człowieka, w tym praw mniejszości
- Praca zawiera odniesienie do wybranych wartości promowanych przez UE, tj:
● Poszanowanie godności ludzkiej – 1 p.
● Wolność – 1 p.
● Demokracja – 1 p.
● Równość – 1 p.
● Praworządność – 1 p.
● Poszanowanie praw człowieka, w tym praw mniejszości – 1 p.
- Praca nie zawiera odniesienia do wartości promowanych przez EU – 0 p.
5. Treść: 0-2 p.
- odwołanie się do własnych doświadczeń – 2 p.
- stereotypowe odwołanie do doświadczenia – 1 p.
- brak odwołań – 0 p.
6. Kompozycja: 0-3 pkt
- ciekawy pomysł kompozycyjny, przejrzystość, spójność, zachowanie właściwych proporcji,
stosowanie akapitów, zastosowanie zasad dostępności (tj. bezszeryfowej czcionki) – 3 p.
- przejrzystość, spójność, zachowanie właściwych proporcji, stosowanie akapitów – 2 p.
- zachwianie proporcji kompozycyjnych, ale zachowanie spójności, stosowanie akapitów – 1 p.
- zachwianie proporcji kompozycyjnych, brak spójności – 0 p.
Maksymalna łączna ilość punktów możliwych do uzyskania: 25
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