REGULAMIN KONKURSU NA MEM INTERNETOWY
„INTERREG-MEM”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Projektów Europejskich - Wspólny Sekretariat
Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 z siedzibą ul. Św. Mikołaja 81 50126 Wrocław, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu graficznego mema internetowego, rozumianego
jako tekst w formie puenty zamieszczonego na tle grafiki lub fotografii, o tematyce związanej
z polsko-niemiecką ze szczególnym uwzględnieniem polsko-saksońskiej współpracy instytucji
i mieszkańców obu krajów, w tym realizowanej na terenie przygranicznym, obejmującym
także obszar wsparcia i realizacji projektów Programu Współpracy INTERREG Polska –
Saksonia 2014-2020.
3. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny. Wyrażenie stosownych zgód
oraz oświadczeń wymaganych postanowieniami Regulaminu jest dobrowolne, jednakże
konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U.2009 nr 201 poz. 1540 z późniejszymi zmianami).
5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w tym w celu dokonania
oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła
komisję konkursową (dalej zwana „Komisją Konkursową”), w której skład wejdą osoby
wskazane przez Organizatora.
II. Cel konkursu
Celem konkursu jest rozpowszechnienie informacji na temat polsko-niemieckiej ze szczególnym
uwzględnieniem polsko-saksońskiej współpracy instytucji i mieszkańców obu krajów, w tym
realizowanej na terenie nadgranicznym, obejmującym także obszar wsparcia i realizacji projektów
Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, zwanym dalej „Programem”
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna z
zastrzeżeniem ust. 2 w wieku od 13 lat, która wykona zadanie konkursowe, na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie (dalej zwane „Uczestnikiem”).
2. W przypadku osób niepełnoletnich należy dołączyć skan Oświadczenia przedstawiciela
ustawowego stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu. Wyrażenie zgody przez
przedstawiciela ustawowego jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją postanowień
niniejszego regulaminu.
3. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy komórek organizacyjnych Centrum
Projektów Europejskich oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
4. Zadaniem konkursowym jest stworzenie graficznego mema internetowego na temat polskoniemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem polsko-saksońskiej współpracy instytucji i
mieszkańców obu krajów, w tym realizowanej na terenie nadgranicznym, obejmującym także
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obszar wsparcia i realizacji projektów Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia
2014-2020, który spełnia następujące warunki:
a) jest czytelny i składa się z części graficznej oraz puenty;
b) nie zawiera nazw i znaków handlowych;
c) nie narusza praw autorskich innych podmiotów;
d) nie zawiera treści wulgarnych, erotycznych, ksenofobicznych, rasistowskich,
naruszających godność ludzką, sprzyjających zachowaniom zagrażającym zdrowiu,
bezpieczeństwu lub ochronie środowiska, raniących przekonania religijne lub polityczne;
e) jest stworzony w formacie jpg (przesłany obraz powinien być w rozdzielczości conajmniej
ok. 1600 x 1000) w rozmiarze maksymalnie 1 MB
f) nie był wcześniej publikowany;
g) jest podpisany imieniem i nazwiskiem autora.
5. Każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do wykonanej pracy.
6. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik powinien w okresie od 16.04.2018 do 29.06.2018
przesłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
programu pod adresem www.plsn.eu w zakładce „Konkurs Interreg-MEM”, które będzie
zawierało:
a) pracę konkursową tj. graficzny mem internetowy spełniający warunki, o których mowa w
ust. 2;
b) czytelny skan podpisanego oświadczenia stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1 do
regulaminu (dla uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia) lub załącznik nr 2 do
regulaminu (dla uczestników pełnoletnich).
IV. Czas trwania i przebieg konkursu
1. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie od 16.04.2018 do 29.06.2018. Prace
dostarczone po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zgłoszenia.
3. Organizator zobowiązuje się zweryfikować kompletność zgłoszeń oraz zgodność zgłoszonych
prac konkursowych z tematem konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do żądania uzupełnienia zgłoszenia w terminie 14
dni pod rygorem jego odrzucenia.
5. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez komisję konkursową.
6. Prace konkursowe, które nie spełniają warunków określonych w rozdziale III Warunki
uczestnictwa w konkursie nie będą podlegać ocenie Komisji konkursowej.
7. Ocena pracy konkursowej będzie uwzględniać pomysłowość autora, jakość oraz oryginalność
pracy, a także zgodność z tematem konkursu.
8. Komisji konkursowej przysługuje także prawo wybrania prac wyróżnionych.
9. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługują wobec nich jakiekolwiek środki
odwoławcze. Komisja konkursowa nie ma obowiązku uzasadniania swoich decyzji.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby nagradzanych lub wyróżnianych
prac konkursowych oraz do nierozstrzygnięcia konkursu, w przypadku niskiego poziomu
zgłoszonych prac konkursowych.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 20.08.2018 r.
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12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.plsn.eu w terminie do 3 dni roboczych
od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Ponadto laureaci konkursu otrzymają za pośrednictwem
poczty elektronicznej informację na temat wygranej w konkursie.
V. Nagrody
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

3.
4.

Nagrodą główną za pierwsze miejsce jest tablet.
Nagrodą za drugie miejsce jest czytnik książek.
Nagrodą za trzecie miejsce jest czytnik książek.
Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną ani zamiany jej na ekwiwalent
pieniężny.
Wręczenie nagród nastąpi podczas wydarzenia rocznego programu. Termin i miejsce zostanie
wskazane przez Organizatora w późniejszym terminie.
Laureaci konkursu otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej zaproszenie na galę
wręczenia nagród.
VI. Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe uczestników będą gromadzone i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie
na cele związane z organizacją konkursu oraz realizacją zadań statutowych.
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Centrum Projektów
Europejskich - Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 20142020.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie skutkuje
odrzuceniem zgłoszenia do konkursu.
Zgłoszenie pracy konkursowej zgodnie z pkt. III ust. 3 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
VII. Prawa autorskie

1. Uczestnicy biorący udział w konkursie muszą być twórcami pracy konkursowej.
2. Uczestnik, zgłaszając pracę na konkurs, oświadcza, że posiada wyłączne autorskie prawa
majątkowe do przesłanej pracy konkursowej oraz jej fragmentów. Uczestnik oświadcza, iż
praca konkursowa nie była wcześniej publikowana.
3. Uczestnik oświadcza, iż osoby widoczne na pracy konkursowej przesłanej przez Uczestnika
wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku. Uczestnik przesyłając pracę
konkursową wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz innych
osób utrwalonych na pracy konkursowej nadesłanej przez Uczestnika.
4. Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa
pokrewne do zgłoszonej pracy w zakresie rozporządzania i korzystania z niej przez czas
nieoznaczony, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie, wytwarzanie, zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy pracy
konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy pracy
konkursowej;
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) wykorzystanie pracy konkursowej i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i
reklamy Organizatora oraz wydawnictw Organizatora, w formie reklamy prasowej,
3

telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach
internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjnoreklamowych, i innych formach promocji;
e) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do pracy konkursowej, na wskazanych w pkt.
a) - d) polach eksploatacji.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu
oraz przepisów obowiązującego prawa.
2. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z zachowaniem
praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
3. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie
przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych
kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne
przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego – ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi
zmianami ).
5. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia konkursu.
6. Przystąpienie do konkursu oznacza, iż uczestnik konkursu akceptuje wszystkie postanowienia
niniejszego regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie wymagane warunki
uczestnictwa.
7. Informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.plsn.eu oraz w
siedzibie Organizatora (ul. Św. Mikołaja 81, 50-126 Wrocław, tel. 71 7580 937)

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na mem internetowy „INTERREG-MEM”
Oświadczenie przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu poniżej 18 roku zycia
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu na mem internetowy „INTERREG-MEM”
Oświadczenie uczestnika konkursu powyżej 18 roku życia
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na mem internetowy „INTERREG-MEM”
OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ………………. …………………………………………….
Szkoła: …………………………………………………
e-mail:……………………………………………….
Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy.................(imię i nazwisko uczestnika konkursu) wyrażam
zgodę na udział mojego dziecka w konkursie na mem internetowy „INTERREG- MEM” na zasadach określonych
w Regulaminie konkursu organizowanego przez Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg PolskaSaksonia 2014-2020 i oświadczam że,
 zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu na mem internetowy „INTERREG- MEM” organizowanego
przez Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 oraz akceptuję wszystkie
jego postanowienia
 zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest* / prace są* wynikiem własnej
twórczości.......................................................................... ......... (imię i nazwisko uczestnika konkursu) i nie
narusza/-ją* praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie zostało/-ły* zgłoszone do
innych konkursów. Osoby widoczne na pracy konkursowej wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego
wizerunku. Zobowiązuję się także nie zgłaszać przesłanej pracy/ prac* do udziału w innych konkursach, które
będą ogłoszone w przyszłości przez organizatorów lub inne podmioty.
 przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do zgłoszonej pracy
w zakresie rozporządzania i korzystania z niej przez czas nieoznaczony, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie, wytwarzanie, zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy pracy konkursowej, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy pracy konkursowej;
3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak
również publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
4) wykorzystanie pracy konkursowej i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy
Organizatora oraz wydawnictw Organizatora, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej,
zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w
materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji;
5) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do pracy konkursowej, na wskazanych w pkt. 1) - 4) polach
eksploatacji.
Wyrażam
także
zgodę
na
umieszczenie
danych
osobowych:
............................................
…...................................................(imię i nazwisko uczestnika konkursu) w bazie danych organizatora konkursu i
przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922), dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych z konkursem i wykorzystaniem
dostarczonych prac.
 zapoznałem się z obowiązkiem informacji zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych
Osobowych
........................................
.............................. ................................
(miejscowość, data)
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)
* niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu na mem internetowy „INTERREG-MEM”
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU POWYŻEJ 18 ROKU ŻYCIA
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ………………. …………………………………………….
Szkoła: …………………………………………………
e-mail:……………………………………………….
Ja, niżej podpisany/-na* oświadczam, że
 zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu na mem internetowy „INTERREG- MEM” organizowanego
przez Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 oraz akceptuję wszystkie
jego postanowienia
 zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest* / prace są* wynikiem mojej własnej twórczości i nie narusza/ją* praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie zostało/-ły* zgłoszone do innych
konkursów. Osoby widoczne na pracy konkursowej wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku.
Zobowiązuję się także nie zgłaszać przesłanej pracy/ prac* do udziału w innych konkursach, które będą
ogłoszone w przyszłości przez organizatorów lub inne podmioty.
 przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do zgłoszonej pracy
w zakresie rozporządzania i korzystania z niej przez czas nieoznaczony, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie, wytwarzanie, zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy pracy konkursowej, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy pracy konkursowej;
3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak
również publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
4) wykorzystanie pracy konkursowej i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy
Organizatora oraz wydawnictw Organizatora, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej,
zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w
materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji;
5) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do pracy konkursowej, na wskazanych w pkt. 1) - 4) polach
eksploatacji.
 wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych organizatora konkursu i
przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922), dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych z konkursem i wykorzystaniem
dostarczonych prac.
 zapoznałem się z obowiązkiem informacji zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych
Osobowych

................................
(miejscowość, data)
* niewłaściwe skreślić

............................... .........................
(czytelny podpis uczestnika konkursu)

6

