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Regulamin Konkursu  

„#EUandME – JA w UE” 

 

§1 

1. Organizatorem Konkursu #EUandME – Ja w UE jest Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych (RCWIP) we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej 

w Polsce. 

§2 

Tryb i warunki udziału w Konkursie 

1. W Konkursie #EUandME – Ja w UE mogą uczestniczyć uczniowie i uczennice publicznych 

 i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowankowie i wychowanki 

innych placówek oświatowych prowadzących kształcenie systemowe z terenu miasta Wałbrzycha  

i powiatu wałbrzyskiego. 

2. Zgłoszenie do Konkursu polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego 

(stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami. 

3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić komputerowo, na maszynie lub ręcznie (czytelnie, 

drukowanymi literami). Zgłoszenia nieczytelne będą odrzucane. 

4. Do Zgłoszenia obowiązkowo należy załączyć pracę konkursową w formie autorskiego plakatu 

promującego kampanię #EUandME oraz prezentującego wybrane prawa i wartości 

opisane w kampanii. 

5. Przed przygotowaniem pracy konkursowej Organizator zaleca zapoznanie się z treścią strony 

internetowej kampanii #EUandME: https://europa.eu/euandme/frontpage_pl?clearContent=clear  

6. Forma wykonania plakatu jest dowolna. Plakat może zostać wykonany zarówno w formie cyfrowej 

(w programie graficznym), jak również w formie pracy ręcznej dowolną techniką. 

7. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić do udziału w Konkursie maksymalnie 1 pracę. 

8. Prace konkursowe należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej (dotyczy prac w formie 

cyfrowej). Wersja elektroniczna pracy konkursowej powinna zawierać dwie wersje pliku w formacie 

JPG i PDF. 

9. Okres nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych: od 23 września 2019 r. do  

15 października 2019 r. (decyduje data wpłynięcia kompletnego zgłoszenia). Zgłoszenia, które 

wpłyną w innym terminie zostaną odrzucone. 

10. Zgłoszenia do Konkursu należy składać osobiście bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

Biuro Regionalne w Wałbrzychu 

ul. Beethovena 1-2 

58-300 Wałbrzych. 

https://europa.eu/euandme/frontpage_pl?clearContent=clear
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Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia złożone lub przesłane na adres innego 

biura Organizatora niż podane w niniejszym Regulaminie. 

11. Dopuszcza się przesłanie Zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: radoslaw.bednarski@rcwip.pl, 

jednakże podpisane oryginały formularzy zgłoszeniowych winny zostać dosłane pocztą. W tym 

wypadku terminem nadesłania zgłoszenia jest data wpłynięcia korespondencji elektronicznej. 

12. Zgłoszenia niekompletne lub nie spełniające wymogów regulaminowych oraz składane na 

nieprawidłowym formularzu będą odrzucane. 

13. Po zakończeniu przyjmowania Zgłoszeń Organizator przygotowuje ich kompleksową weryfikację. 

14. Kapituła Konkursu dokonuje wyboru Laureatów Konkursu. 

15. Niedopuszczalne jest przekazywanie Członkom Kapituły przez Uczestników Konkursu rzeczy 

wartościowych.  

16. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2019 r. Wyniki Konkursu 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora www.rcwip.pl.  

 

§3 

Informacje dodatkowe 

 

1. Przed przygotowaniem Zgłoszenia należy zapoznać się z zasadami Konkursu #EUandME – Ja w 

UE zawartymi w niniejszym Regulaminie. 

2. Szczegółowych informacji na temat organizacji i przebiegu Konkursu udziela od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.00 – 17.00:  

 

Radosław Bednarski 

tel. (74) 665 11 11 

kom. 693 145 674 

e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:radoslaw.bednarski@rcwip.pl
http://www.rcwip.pl/
mailto:radoslaw.bednarski@rcwip.pl
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Załącznik nr 1. Klauzula informacyjna RODO 

 

1. Administrator danych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,  

z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: ul. Grabiszyńska 89, 53-503 Wrocław, 

- przez e-mail: rcwip@rcwip.pl, 

- telefonicznie: tel. 71 796 30 00.  

 

2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych  

z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: ul. Grabiszyńska 89, 53-503 Wrocław, 

- przez e-mail: rcwip@rcwip.pl. 

 

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych 

Będziemy przetwarzać ww. dane osobowe oraz wizerunek w celu realizacji postanowień niniejszego porozumienia, a 

także do przygotowania i rozpowszechniania materiałów informacyjnych o przebiegu realizacji niniejszego 

porozumienia jako niezbędne do realizacji zobowiązań związanych z ww. zgodą na przetwarzanie danych osobowych, 

utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku oraz na udział w realizacji ww. materiałów oraz jako niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i e) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Będziemy przechowywać ww. dane przez czas realizacji postanowień niniejszego porozumienia oraz wykorzystywania 

materiałów informacyjnych, a także po zakończeniu ww. działań do celów rozliczeniowych i archiwizacyjnych. 

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe: 

− Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią  

z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, 

− W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej. 
 

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, 

• prawo do przenoszenia danych. 

 

7. Prawo do wniesienia skargi do organu  

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

mailto:rcwip@rcwip.pl
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Załącznik nr 2 

UWAGA! 

1. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu 
#EUandME – Ja w UE. 

2. Formularz należy wypełnić komputerowo, na maszynie lub ręcznie (czytelnie, 
drukowanymi literami). 

 

Formularz Zgłoszeniowy  

do Konkursu „#EUandME – Ja w UE” 

I. Informacje dotyczące uczestnika/uczestniczki Konkursu. 

Imię i nazwisko: 

 

 

Data urodzenia: Płeć: 

K M 

Adres zamieszkania  
(ulica, kod pocztowy, miejscowość): 

 

 

Telefon kontaktowy: 

Adres e-mail: 

 

Zgłaszam udział w Konkursie „#EUandME 

– Ja w UE” wraz z pracą konkursową  

w wersji: 

cyfrowej 

ręcznej 

Temat Pracy 

Konkursowej: 
 

Nazwa i adres szkoły lub placówki do której uczęszcza 

uczestnik/uczestniczka  
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II. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki Konkursu. 

Oświadczam że: 

1. Praca Konkursowa zgłoszona do Konkursu jest autorka. Wszelkie zdjęcia wykorzystane w 
wersji cyfrowej pochodzą z wolnych źródeł i posiadają wolna licencję do ich 
wykorzystywania. 

2. Wyrażam zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych przedstawionych przeze 
mnie jako Uczestnika/Uczestniczki Konkursu w Formularzu zgłoszeniowym do celów 
konkursowych zgodnie z klauzulą informacyjną RODO stanowiącą załącznik nr 1 do 
Regulaminu Konkursu. 

3. Wyrażam zgodę na publikację Pracy Konkursowej w serwisach internetowych i mediach 
społecznościowych Organizatora i Partnerów Konkursu z podaniem imienia i nazwiska 
autora. 

Data wypełnienia Formularza: 

 

 

Podpis Uczestnika Konkursu: 

 

 

 

 


