Załącznik do Uchwały nr 327/12
ZWM z dnia 22 marca 2012 r.

Regulamin konkursu dla studentów pn. „Przestudiuj Fundusze”

§1
Informacje ogólne
1. Konkurs dla studentów pn. „Przestudiuj Fundusze”, zwany dalej Konkursem
jest skierowany do studentów wszystkich uczelni wyższych mających siedzibę
w Małopolsce, z wyłączeniem studentów studiów podyplomowych.
2. Organizatorem konkursu jest Województwo Małopolskie, zwane dalej Organizatorem.
3. Funkcje związane z bezpośrednią obsługą Konkursu pełni Departament Funduszy
Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zwany dalej
Departamentem.
4. Adres Organizatora:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich
Ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Tel. 12/ 29-90-740, fax. 12/29-90-741
5. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest Pani Małgorzata
Krawczyk, tel.12/29 90 705, email: malgorzata.krawczyk@umwm.pl i Pan Jakub Kędzior,
tel. 12/29 90 730, e-mail: jakub.kedzior@umwm.pl

§2
Cel konkursu
Celem Konkursu jest:
1) zainteresowanie studentów tematyką Funduszy Europejskich;
2) promocja najciekawszych inwestycji zrealizowanych w ramach programów
Narodowej Strategii Spójności;

3) podniesienie wiedzy o dostępnych w regionie środkach unijnych oraz o roli
samorządu województwa w ich rozdysponowywaniu.
§3
Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci wszystkich wyższych uczelni mających
siedzibę w Małopolsce, niezależnie od trybu studiów, z wyłączeniem studentów studiów
podyplomowych.
2. Uczestnicy konkursu powinni wypełnić i podpisać:
1) formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem ”Wyrażam zgodę” (załącznik nr 1 do
Regulaminu Konkursu);
2) oświadczenie potwierdzające status studenta (załącznik nr 2 do Regulaminu
Konkursu);
3) zobowiązanie do zawarcia umowy o przeniesienie praw autorskich na Organizatora,
w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia (załącznik nr 3 do Regulaminu
Konkursu).
§4
Przebieg i tematyka konkursu
1.
2.

Konkurs jest realizowany jednoetapowo.
Prace konkursowe można dostarczyć osobiście lub nadsyłać do siedziby Organizatora do
dnia 10 maja 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego).
3. Zgłoszone prace powinny przedstawiać opis szlaku turystycznego zawierającego
przynajmniej 3 projekty (inwestycje), zrealizowane w Małopolsce w ramach
przynajmniej jednego z wymienionych programów: Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko i Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej, wraz z jego ilustracją;
przy czym:
a) przez szlak należy rozumieć samodzielnie wyznaczoną przez Uczestnika Konkursu trasę
(pieszą, rowerową, kajakową, samochodową lub inną), na której znajdą się wybrane
projekty;
b) opisywane inwestycje mogą dotyczyć dowolnej tematyki (kultury, turystyki, informatyki,
sportu, rewitalizacji, odnowy miast, zdrowia, itd.);
c) do opisu szlaku Uczestnik powinien dołączyć informację o nazwie programu/ów, z
jakiego/jakich dana inwestycja otrzymała dofinansowanie.

d) ilustracja szlaku może być wykonana w dowolnej technice artystycznej np. rysunkowej
fotograficznej, malarskiej itp.
4. Nadesłane prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, powołaną odrębnym
poleceniem Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 maja 2012 roku.
6. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, którego praca otrzyma największą łączną liczbę
punktów. Nagrodzeni zostaną Uczestnicy zajmujący miejsca od 1 do 3. W przypadku
projektów, które uzyskają taką samą liczbę punktów, o wygranej decyduje
przewodniczący komisji konkursowej.
§5
Kryteria oceny
1.

2.

Prace konkursowe będą oceniane w pięciu kategoriach: opracowanie graficzne projektu,
opis projektu, technika wykonania pracy, oryginalność/pomysł, dodatkowe elementy
wzbogacające prace konkursową (np. większa ilość opisanych inwestycji).
Maksymalnie jedna praca konkursowa może zdobyć 30 punktów (po 6 punktów
w każdej kategorii).
§6
Nagrody

1. Uczestnikom konkursu, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca zostaną przyznane
następujące nagrody:
a) za zajęcie 1 miejsca – laptop;
b) za zajęcie 2 miejsca – netbook;
c) za zajęcie 3 miejsca – cyfrowy aparat fotograficzny.
2. Komisja konkursowa może dodatkowo przyznać wyróżnienia.
3. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają darmowy bilet wstępu do małopolskiej instytucji
kultury, która otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich.
4. Komisja konkursowa może nie przyznać nagród głównych oraz wyróżnień, w przypadku
gdy prace nie będą spełniały wymagań konkursowych.
5. Informacje o laureatach Konkursu (imię, nazwisko oraz nazwa uczelni) oraz wyróżnione
projekty będą promowane na stronach internetowych administrowanych przez
Województwo
Małopolskie:
www.malopolskie.pl,
www.malopolska.pl,
www.fundusze.malopolska.pl.

6. O wynikach konkursu, miejscu i terminie obioru nagród oraz wyróżnień laureaci zostaną
poinformowani osobiście (mailem, pocztą lub telefonicznie).

§7
Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie
Uczestnik Konkursu zgłaszający pracę zgodnie z § 4:
1) Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101,
poz. 926, z późn. zm.).
2) Składa oświadczenie o otrzymaniu informacji, że:
a) dane osobowe są przetwarzane na potrzeby realizacji Konkursu „Przestudiuj
Fundusze”;
b) dane osobowe są przetwarzane przez Marszałka Województwa Małopolskiego
(z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:
Racławicka 56, 30-017 Kraków);
c) dane osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia (imię i nazwisko oraz nazwa i
siedziba uczelni) będą udostępnione nieograniczonej liczbie odbiorców na
zasadach określonych w Regulaminie Konkursu (§6 pkt. 5);
d) ma prawo dostępu do danych osobowych i możliwość ich poprawiania;
e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do uczestniczenia w Konkursie „Przestudiuj Fundusze”.
§8
Publikacja regulaminu
1. Postanowienia niniejszego regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: http://www.fundusze.malopolska.pl
2. Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronie
internetowej http://www.fundusze.malopolska.pl
3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§9
Miejsce składania prac konkursowych
Prace konkursowe w formie papierowej lub elektronicznej wraz z wypełnionymi i
podpisanymi załącznikami:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy Uczestnika z oświadczeniem „Wyrażam zgodę”
(Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem
możliwości wzięcia udziału w konkursie.)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika o statusie studenta
Załącznik nr 3 – Zobowiązanie do zawarcia umowy o przeniesienie praw autorskich na
Organizatora

należy przesyłać lub dostarczyć osobiście na poniższy adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich
Ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Przestudiuj Fundusze”

§ 10
Postanowienia końcowe
Uczestnik konkursu, który otrzyma nagrodę o wartości przekraczającej kwotę 760 PLN brutto
zobowiązany jest do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z treścią
art. 30 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późń. zm.). Podatek należy wpłacić do Kasy Organizatora,
przy ul. Racławickiej 56, III piętro, pokój 316 w godzinach: 8.30-10.30 i 13.00-15.00.

Załączniki:
1) Formularz zgłoszeniowy Uczestnika z oświadczeniem „Wyrażam zgodę”
2) Oświadczenia Uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych
3) Zobowiązania do zawarcia umowy o przeniesienie praw autorskich na Organizatora

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu pn. „Przestudiuj Fundusze”

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika

Imię i nazwisko….………………………………..……………………………….....................................................
Nazwa i siedziba uczelni…………………………………………………………..………………………………...............
Tytuł pracy konkursowej…………………………………………………………………………………………………………
Adres Zamieszkania...……………………………………………………………………………...................................
E-mail…………………………………………………………..
Telefon kontaktowy………………………………………

....................................

..........................................................

(data, miejsce)

(podpis Uczestnika)

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać lub dostarczyć na poniższy adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków

verte

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu pn. „Przestudiuj Fundusze” (cd.)

Oświadczenie
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych 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 „Przestudiuj Fundusze” zgodnie z Ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101,poz. 926, z późn. zm.).
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz nazwy uczelni osób, które otrzymały nagrody i
wyróżnienia

będą udostępnione nieograniczonej liczbie odbiorców na zasadach określonych w

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.

…………………………………………………...........................................

…………………………………………............

Imię i nazwisko
(proszę wypełnić drukowanymi literami)

Data i czytelny podpis

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu pn. „Przestudiuj Fundusze”

Oświadczenie Uczestnika Konkursu

W związku ze swoim uczestnictwem w Konkursie dla studentów pn. „Przestudiuj Fundusze”
oświadczam,
że
jestem
studentem
……………………………….roku
na…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(nazwa i siedziba uczelni, wydziału, kierunku).

....................................
(data, miejsce)

.........................................................
(podpis Uczestnika)

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu pn. „Przestudiuj Fundusze”

Zobowiązanie do zawarcia umowy o przeniesienie praw autorskich na Organizatora
W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie zobowiązuję się zawrzeć z
Samorządem Województwa Małopolskiego umowę o przeniesienie praw autorskich do
nagrodzonej pracy konkursowej według wzoru umowy zawartego w załączniku nr 3 do
Regulaminu Konkursu.

....................................
(data, miejsce)

.........................................................
(podpis Uczestnika)

verte

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu pn. „Przestudiuj Fundusze” (cd.)

UMOWA (wzór)

zawarta w Krakowie w dniu………………………roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z
siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków, zwanym dalej Organizatorem Konkursu, reprezentowanym przez Zarząd
Województwa Małopolskiego, w imieniu którego działa z upoważnienia Pan Piotr Szymański
– Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego,
a
.....................................................................................................................................................
zamieszkał/ą/ym
w
....................................................,
przy
ul......................................................
Legitymując/ą/ym
się
dowodem
osobistym
nr.............................................................................
Zwan/ą/ym dalej Uczestnikiem konkursu

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie praw autorskich do utworu nagrodzonego
w Konkursie „Przestudiuj Fundusze” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)

1.

2.
3.

§2
Uczestnik konkursu oświadcza, że utwór o którym mowa w § 1 Umowy,
jest samodzielnym i oryginalnym utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Uczestnik konkursu oświadcza, że jako twórcy utworu przysługują mu autorskie prawa
majątkowe do utworu.
Uczestnik konkursu oświadcza, że utwór nie narusza praw majątkowych ani osobistych
osób trzecich.

1.

2.
3.

§3
Nagrodzony Uczestnik konkursu na mocy niniejszej umowy przenosi nieodpłatnie
na Organizatora konkursu prawa autorskie do przedmiotu umowy, bez ograniczeń
co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami, w tym technikami
cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami poligraficznymi,
b) wprowadzenia do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,
c) wprowadzenie do obrotu,
d) publicznej prezentacji.
Uczestnik konkursu przenosi na Organizatora konkursu prawo do udzielania zgody
na wykonywanie praw zależnych.
Nagrodzony Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi konkursu wyłącznego prawa
do wykorzystania utworu określonego w § 1 niniejszej umowy w celach promocyjnych,
w zamian za otrzymaną nagrodę.

§4
Uczestnik Konkursu udziela zgody na dokonywanie w utworze koniecznych zmian.
§5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy
Kodeksu cywilnego
§7
Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
dla siedziby Organizatora konkursu.
§8
Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których
trzy otrzymuje Organizator konkursu, a jeden Uczestnik konkursu.

ORGANIZATOR KONKURSU

UCZESTNIK KONKURSU

