REGULAMIN KONKURSU
§ 1 DEFINICJE
1. Regulamin - niniejszy regulamin, określający zasady Konkursu, którego aktualna treść jest na
Stronie Internetowej pod adresem www.polskawschodnia.gov.pl/konkurs
2. Organizator – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926
Warszawa.
3. Administrator danych osobowych: – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą jak
wyżej.
4. Konkurs - wieloetapowe postępowanie prowadzone przez Organizatora, zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie, w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich,
składające się z poszczególnych Pytań Konkursowych, oparte na współzawodnictwie, w
ramach którego wyłonieni zostaną Zwycięzcy Konkursu, a w związku z tym zostaną przyznane
nagrody dla Zwycięzców Konkursu. Konkurs przeprowadzony zostanie na Stronie Internetowej
pod adresem www.polskawschodnia.gov.pl/konkurs.
5. Formularz konkursowy – formularz zamieszczony na Stronie Internetowej pod adresem
www.polskawschodnia.gov.pl/konkurs, będący narzędziem przeprowadzenia Konkursu.
6. Polska Wschodnia – pięć województw Polski Wschodniej (województwo: lubelskie,
podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).
7. Szkoła - placówka publiczna lub niepubliczna z obszaru Polski Wschodniej, zajmująca się
kształceniem młodzieży na poziomie ponadpodstawowym (młodzież w wieku od 15 do 19
lat).
8. Uczeń - oznacza ucznia danej Szkoły, który spełnia warunki udziału uczestnictwa w Konkursie.
9. Uczestnik konkursu – uczniowie szkół ponadpodstawowych, zlokalizowanych
w pięciu województwach Polski Wschodniej.
10. Nagrody – nagrody rzeczowe przekazane Zwycięzcom Konkursu.
§ 2 TERMINY
1. Czas trwania Konkursu: 17 września 2021 r., w tym:
a) 9:00 – pierwszy Etap Konkursu;
b) 10:00 – drugi Etap Konkursu;
c) 11:00 – trzeci Etap Konkursu;

f)

14:00 – szósty Etap Konkursu.
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e) 13:00 – piąty Etap Konkursu;
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d) 12:00 – czwarty Etap Konkursu;

2. Publikacja wyników: 17 września 2021 r. o godzinie 16:00 na Stronie Internetowej pod
adresem www.polskawschodnia.gov.pl/konkurs
§ 3 OGÓLNE ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU
1. Konkurs jest organizowany w ramach „Dni Otwartych Funduszy Europejskich” na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla Uczniów ze
Szkół z obszaru Polski Wschodniej, zajmujących się kształceniem młodzieży na poziomie
ponadpodstawowym (młodzież w wieku od 15 do 19 lat) (zgodnie z definicją Szkoły zawartą w
§ 1 pkt 7 Regulaminu).
2. Konkurs podzielony jest na sześć Etapów, przy czym każdy Etap odpowiada dwóm pytaniom,
tj. pytaniom konkursowym („Pytanie Konkursowe”).
3. Etapy zostaną opublikowane przez Organizatora na Stronie Internetowej za pomocą
Formularzy Konkursowych, we wskazanych w § 2 pkt. 1 terminach.
4. Pytania Konkursowe dotyczą następujących kategorii tematycznych: wiedza o Funduszach
Europejskich, wiedza o Unii Europejskiej.
5. Odpowiedź na Pytania Konkursowe będzie polegać na zaznaczeniu poprawnej opcji (A,B,C)
w Formularzu Konkursowym.
6. Zwycięzcą Etapu Konkursu zostanie Uczestnik Konkursu, który najszybciej prześle Formularz
Konkursowy z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami oraz spełnia warunki udziału
w Konkursie (określone w pkt. § 3 pkt 1 Regulaminu). Laureatami Etapu Konkursu zostaną
4 Uczestnicy Konkursu, którzy kolejno najszybciej prześlą Formularz Konkursowy
z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami oraz spełniają warunki udziału w Konkursie
(określone w pkt. § 3 pkt 1 Regulaminu).
7. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać Zwycięzcą tylko jednego Etapu Konkursu. W przypadku
udziału Uczestnika w kilku etapach, nagroda główna zostanie przyznana w najwcześniej
opublikowanym etapie.
8. Każdy Formularz konkursowy zawierać będzie: dwa Pytania Konkursowe, pola do wpisania:
imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu; województwa, w którym uczęszcza do Szkoły; adres
e-mail Uczestnika Konkursu, do zaznaczenia - klauzulę RODO, co będzie równoznaczne z
akceptacją zapisów dot. RODO.
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10. Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji Formularza Konkursowego pierwszych 5-ciu Uczestników
Konkursu z prawidłowymi odpowiedziami otrzyma drogą mejlową, na wskazany w Formularzu
Konkursowym adres e-mail Prośbę o uzupełnienie danych: nazwę oraz dane adresowe Szkoły,
oznaczenie oddziału (klasy), do której uczęszcza Uczestnik Konkursu, a do której należy w
przypadku wygranej wysłać nagrodę.
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9. Przesłany przez Uczestnika Konkursu Formularz Konkursowy wraz z odpowiedziami na Pytania
Konkursowe podlegać będzie weryfikacji przez Organizatora odnośnie tego, czy odpowiedzi są
prawidłowe. Weryfikacja będzie prowadzona na bieżąco.

11. Na uzupełnienie danych oraz ich przesłanie Uczestnik ma 30 minut od momentu wysłania
przez Organizatora Prośby. W przypadku upłynięcia czasu i braku przesłanej odpowiedzi
Organizator prześle Prośbę do następnej osoby w kolejności, która uzyskała pozytywną
weryfikację Formularza Konkursowego.
12. Weryfikacja pozytywna Prośby oznacza, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie
i zostaje Zwycięzcą lub Laureatem Etapu, z zastrzeżeniem §3 pkt 7.
13. Weryfikacja negatywna Prośby oznacza, iż Uczestnik nie spełnia warunków udziału w
Konkursie i nie zostanie Zwycięzcą lub Laureatem Etapu oraz, że zostaje wykluczony z udziału
w Konkursie.
14. O wyniku weryfikacji Prośby Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mejlową, na adresy email podane w Formularzu Konkursowym.
15. O ile treść Regulaminu lub danego Etapu nie stanowi inaczej, Uczeń może wziąć udział w
dowolnej liczbie Etapów.
16. Zgłoszenie do Konkursu oraz uczestnictwo w nim są całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
17. Uczestnik Konkursu może, do czasu zakończenia Konkursu, zrezygnować z udziału w Konkursie
lub udziału w danym Etapie, bez obowiązku podawania przyczyn, przy czym:
1. Rezygnację należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, z adresu
podanego podczas rejestracji, na adres e-mail: anna.tkocz@mfipr.gov.pl.
2. Skutkiem rezygnacji jest to, że określony Uczestnik Konkursu nie bierze udziału w
Konkursie (jeśli rezygnacja objęła cały Konkurs) lub w danym Etapie (jeśli rezygnacja
objęła dany Etap). W przypadku, gdy rezygnacja Uczestnika Konkursu obejmuje dany
Etap, przesłany Formularz Konkursowy ulega wycofaniu. W przypadku, gdy
rezygnacja Uczestnika Konkursu obejmuje cały Konkurs, wszystkie przesłane
Formularze Konkursowe ulegają wycofaniu.

§ 4 NAGRODY
1. Nagrody główne dla Zwycięzców Konkursu:
a) Etap I: Czytnik e-book Pocketbook InkPad 3 Pro
b) Etap II: Zestaw Plecak z panelem słonecznym + Powerbank + czytnik e-book Amazon Kindle
PaperWhite 4
c) Etap III: Notebook Lenovo IdeaPad Slim
d) Etap IV: Tablet Samsung Galaxy TAB A7 + Powerbank
e) Etap V: Zestaw Moleskine Smart Writing z notesem Paper Table

2. Nagrody dla laureatów wszystkich Etapów, to: Powerbank, pamięć zewnętrzna, długopis.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne ani na ich równowartość pieniężną.
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Etap VI: JBL Boombox – przenośny głośnik Bluethoot
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f)

4. Nagrody zostaną przesłane na adresy Szkół, do których uczęszczają Zwycięzcy oraz Laureaci
Konkursu.
5. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom i Laureatom w terminie do 30.10.2021 r.
6. Organizator zastrzega, że nagroda główna w danym Etapie może ulec zmianie.
7. Organizator oświadcza, że pojedyncza nagroda przyznana uczniowi nie przekroczy kwoty
2000,00 PLN, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200). Nagrody zostaną rozliczone
zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
§ 5 KLAUZULA INFORMACYJNA - DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2.

Dane osobowe zbierane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
w celu realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, a w szczególności
w celu realizacji Konkursu w tym kontaktowania się z Uczestnikami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
b, c, f ) oraz w celach informacyjno-promocyjnych związanych z Konkursem (art. 6 ust. 1 lit. f )
na podstawie niezbędności przetwarzania danych do realizacji Konkursu oraz udzielonej
zgody, a także art. 9 ust. 2 pkt. g rozporządzenia.

3. Minister zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu,
adres email, nazwę oraz adres Szkoły.
4. Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Ministerstwa
Funduszy i Polityki Regionalnej. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być/ są powierzane
lub udostępniane:
a. Podmiotom świadczącym na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem
systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności
dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni/
b. Organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa)

7. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do realizacji ww. celu.
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6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, ich
sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
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5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby
zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny
sposób miałoby to istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą.

8. Dane osobowe będą przechowywane do dnia określonego w art. 140 Rozporządzenie
1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
9. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się skontaktować
z Inspektorem Danych Osobowych Organizatora pod adresem ul. Wspólna 2/4, 00-926
Warszawa, adres mailowy: IOD@mfipr.gov.pl.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Uczestnik zgłaszający się do Konkursu, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu.
3. Wszelkie pytania i uwagi należy kierować na oficjalny adres: anna.tkocz@mfipr.gov.pl .
4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany te zostaną
podane do wiadomości na stronie https://www.polskawschodnia.gov.pl/konkurs.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
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6. Akcja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Polska Wschodnia.

