Konkurs
Lubelskie Fundusze Europejskie w kadrze

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie, polegającym
na wyłonieniu osoby, która wykona najwięcej atrakcyjnych zdjęć promujących
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego oraz Fundusze
Europejskie.
2. Celem Konkursu jest:
1) zachęcenie mieszkańców województwa lubelskiego do czynnego zainteresowania
się tematyką Funduszy Europejskich,
2) skierowanie uwagi mieszkańców województwa lubelskiego na zmiany, jakie
nastąpiły w ich otoczeniu dzięki środkom z Unii Europejskiej,
3) popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych,
4) promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,
5) rozwój umiejętności fotograficznych.
3. Organizatorem Konkursu jest Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura
Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 7122904545 (dalej „Organizator”).
4. Koordynatorem

odpowiedzialnym

za

realizowanie

czynności

technicznych

związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest Event Studio s.c. ul. Gęsia 28b/9, 20719 Lublin, NIP 946-257-16-87 (dalej „Koordynator”).
5. Konkurs

będzie

przeprowadzony

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

(z zastrzeżeniem transgranicznego dostępu do Internetu) od dnia 6 września 2021
r. do dnia 26 września 2021 r. do godziny 23:59.
6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.) i nie
podlega regułom zawartym w w/w ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do
tej Ustawy.
7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 30 września 2021 roku na stronie
internetowej rpo.lubelskie.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
ogłoszenia wyników Konkursu w dowolnym momencie trwania Konkursu.
8. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw
i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej
nagrody.

9. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem w Konkursie danych jest
całkowicie dobrowolne, a także oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem
Konkursu i w pełni go akceptuje.
10. Informacja

o

Konkursie

będzie

rozpowszechniona

m.in.

w

mediach

społecznościowych (Fanpage Lubelskie Fundusze Europejskie na profilach: Facebook
i Instagram, YouTube), na stronie rpo.lubelskie.pl i za pośrednictwem regionalnych
rozgłośni radiowych oraz regionalnych i lokalnych wydawnictw prasowych.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być́ każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących
warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.rpo.lubelskie.pl;
b) spełnienie warunków podanych w §3.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora
oraz Koordynatora, a także osób współpracujących z Organizatorem lub
Koordynatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej.

W Konkursie nie mogą̨

również̇ brać́ udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej
(tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
§3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Przedmiotem konkursu jest autorskie wykonanie jak największej ilości fotografii
obiektów/miejsc/projektów dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich w
tym w szczególności z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego w określonym w niniejszym regulaminie czasie. Ponadto za wykonanie
zdjęć miejsc/obiektów z listy wytypowanych projektów do konkursu uczestnik
otrzyma dodatkowy bonus w postaci dodatkowych 3 pkt. za każde przesłane zdjęcie
takiego

obiektu/miejsca.

Wykaz

wszystkich

obiektów

wytypowanych

do

dodatkowego bonusu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Fotografie
zdjęcia powinny ukazywać projekty/miejsca/obiekty w sposób atrakcyjny, kreatywny
i estetyczny.

2. Uczestnik musi wgrać zdjęcie za pomocą formularza dostępnego na stronie
www.funduszewkadrze.pl. Jednorazowo, uczestnik może wgrać tylko jedno zdjęcie i
jeden opis. Jeśli chce zgłosić więcej zdjęć, każdorazowo musi wypełnić formularz i
zaznaczyć wszystkie wskazane w formularzu zgody.
3. Zdjęcie biorące udział w konkursie musi zostać wykonane przez uczestnika dowolnym
aparatem dowolnej marki i dowolnego typu, od lustrzanki cyfrowej po aparat
telefonu typu smartfon. Obróbka zdjęć jest dozwolona.
4. Nagrodę̨ główną otrzyma ta osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów za
wysłane poprzez formularz zgłoszeniowy zdjęcia.
5. Sposób punktacji: uczestnik konkursu otrzyma po 1 pkt. za każde wysłane zdjęcie
projektu finansowanego ze środków z Unii Europejskiej na terenie województwa
lubelskiego w tym w szczególności z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego. Uczestnik konkursu otrzyma 3 pkt za każde wysłane
zdjęcie projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w tym w szczególności
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego znajdującego
się na liście bonusowej stanowiącej załącznik nr 1 do konkursu.
6. Organizator zastrzega, że możliwe jest wysłanie tylko jednej fotografii danego
obiektu/miejsca/projektu unijnego. Przesłanie większej ilości zdjęć jednego
miejsca/obiektu/projektu unijnego liczone będzie jako pojedyncze zdjęcie.
7. Nagrody w konkursie otrzymają uczestnicy, którzy otrzymają największą liczbę
punktów, zebraną dzięki przesłanym fotografiom.
8. Nagrodami w konkursie są:
•

NAGRODA GŁÓWNA: Kolacja z Oficjalnym Ambasadorem Dni Otwartych
Funduszy Europejskich P. Katarzyną Bujakiewicz. Organizator zastrzega sobie
prawo do wyznaczenia miejsca spotkania oraz terminu spotkania. O miejscu i
terminie spotkania Organizator powiadomi Laureata konkursu wiadomością
mailową (wskazany w zgłoszeniu adres e-mail).

•

NAGRODY POZOSTAŁE:
-

4 x słuchawki bezprzewodowe

-

5 x aparat fotograficzny natychmiastowy,

-

1 x głośnik jbl,

-

10 x tablet do rysowania,

Dodatkowo Organizator może przyznać wyróżnienia w postaci pakietów funduszowych
materiałów promocyjnych.
9. Uczestnik, poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego, gwarantuje, że posiada
pełne prawa autorskie do wykonanych fotografii/zdjęć (zgodnie z ustawą o prawie

autorskim i prawach pokrewnych) oraz wszelkie wymagane zgody osób trzecich
(w szczególności, w przypadku, gdy elementem pracy jest fotografia wykonana przez
osobę trzecią lub utrwalająca wizerunek osoby trzeciej, na Uczestniku ciąży
obowiązek uzyskania zgód na ich wykorzystanie na potrzeby Konkursu).
10. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, poprzez wysłanie
wiadomości

e-mail

o

rezygnacji

do

Organizatora

Konkursu

na

adres:

dniotwarte@lubelskie.pl.
11. Uczestnik, z chwilą złożenia Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi
nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów
praw własności intelektualnej zawartych w Pracy konkursowej (niezależnie od
otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń
terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na
następujących polach eksploatacji:
a. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką
drukarską;
b. wprowadzenie do obrotu;
c. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia
dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty
o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w
ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie
technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu,
rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym;
d. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do
pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;
e. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za
pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za
pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie,
publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną
organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez

siebie

wybranym;

f. najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru
użytkowego lub przemysłowego.
9. Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu

Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony,
rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może
zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym
formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę
na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie
praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw
zależnych.
10. Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy.
11. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
12. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień́ jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzyga Organizator.
13. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w
terminie 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia edycji Konkursu.
14. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź
prawo jej zamiany na inną nagrodę.
15. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien
odpowiedzieć́ Organizatorowi w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia wysłania
powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
16. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali
zwycięzcami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.
§4
ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i sposobie przekazania nagrody.
2. Nagrody/wyróżnienia w Konkursie, zostaną wysłane pocztą lub kurierem na adres
wskazany przez Uczestnika konkursu podczas powiadomienia o przyznanej nagrodzie na
wskazany adres e-mail podczas rejestracji.
§5
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie na adres pocztowy Koordynatora
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem konkurs@eventstudio.pl.
2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji.
Decyzja, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Od decyzji nie przysługuje odwołanie

do innych organów Organizatora. Pozostaje to bez wpływu na prawo Uczestnika do
dochodzenia przysługujących mu roszczeń w postępowaniu sądowym.
3. Reklamacje można wnosić w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 7 dni
kalendarzowych, od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Po upływie tego terminu reklamacje nie
będą uwzględniane.
4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dane kontaktowe
Uczestnika oraz powody reklamacji.
§6
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana i
Uczestnika Konkursu, jest Województwo Lubelskie, którego reprezentantem jest Zarząd
Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,
www.lubelskie.pl.
2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika
Konkursu możliwy jest pod adresem mailowym: iod@lubelskie.pl (Inspektor ochrony
danych).
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji konkursu
promocyjnego i rozpowszechniającego informacje na temat Funduszy Europejskich, w tym
w szczególności na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020. Podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w
związku z art. 9 ust. 2 pkt 12 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa)
tj. zapewnianie informacji o programie operacyjnym i jego promocja.
4. Dane osobowe przetwarzane są też na podstawie wyrażonej zgody z art. 6 lit. a) RODO na
na publikowanie informacji o laureatach. Dane, w tym imię i nazwisko autora zdjęć,
opublikowane zostaną na stronie internetowej rpo.lubelskie.pl i lubelskie.pl.
5. Administrator powierzył dane osobowe w ramach umowy na usługę przeprowadzenia
działań informacyjno-promocyjnych wydarzenia pn. VIII edycja Dni Otwartych Funduszy
Europejskich 2021 w województwie lubelskim Uczestników Koordynatorowi konkursu, który
przeprowadza Konkurs oraz rozpatruje reklamacje na zlecenie Administratora.
6. Zdjęcia zostaną udostępnione do celu promocji Funduszy Europejskich na stronie
internetowej Organizatora (rpo.lubelskie.pl i lubelskie.pl).
7. Uczestnik Konkursu ma prawo żądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a w

przypadku zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez podanie tej
informacji drogą e-mail na adres: drpo@lubelskie.pl bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych - ul. Stawki 2, Warszawa.
9. Dane będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu i przechowywane zgodnie z
wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem
możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W
sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą
powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania Prac Konkursowych (zdjęć) w celach
związanych z promocją Funduszy Europejskich.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w
szczególności w przypadku, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu lub nie wpłynie na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
4. Zasady przeprowadzania Konkursów określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
Załączniki:
Lista bonusowych obiektów/miejsc/projektów unijnych z województwa lubelskiego.

