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§1 
TEMAT I CEL KONKURSU 

 
Konkurs związany jest z obchodami Dnia Europy - 9 maja świętujemy pokój i jedność w Europie.  
Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy na temat Unii Europejskiej (priorytetów rocznych: „Europejski 
Zielony Ład”), rozwijanie tożsamości europejskiej, rozbudzanie zainteresowania problematyką 
europejską. 

§2 
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 
1. Organizatorem konkursu jest Punkt EUROPE DIRECT – Ostrów Wielkopolski, działający przy 

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy                         
ul. Budowlanych 5, 63 – 400  Ostrów Wielkopolski, zwany w dalszej części Regulaminu 
Organizatorem. 
 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 
 

3. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od 
6 maja do 31 maja 2021 r. 
 

4. Informacje o konkursie publikowane będą w mediach społecznościowych: 
www.facebook.com/EDOstrowWielkopolski  
 

5. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: europedirect-
ostrowwielkopolski@ctiw.pl lub pod numerami telefonów: 62 736 10 27, 510 065 656. 

 
§3 

PRZEDMIOT KONKURSU 
 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie aparatem fotograficznym lub telefonem ciekawego 
zdjęcia nawiązującego do priorytetu rocznego „Europejski Zielony Ład”. 

2. Prace konkursowe (czyli zdjęcie) należy przesyłać od  6 do 31 maja 2021 r. na adres: 
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl  

3. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy mieszkańcy województwa wielkopolskiego. 
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie łącznie następujących warunków: 

 osoba przesyłająca zdjęcie jest jego autorem;  
 zdjęcie nie zostało wykonane na odpłatne zlecenie;  
 zdjęcie nie zostało zrealizowane przy udziale członków Komisji Konkursowej oraz 

pracowników Organizatora;  
 
 
 

 



 

 

 

§4 
NAGRODY 

 
Spośród nadesłanych zdjęć Komisja Konkursowa wybierze 3 najlepsze, których autorzy otrzymają: 

 za zajęcie pierwszego miejsca – głośnik bezprzewodowy oraz gadżety i publikacje sieci Europe 
Direct; 

 za zajęcie drugiego miejsca – smartwatch oraz gadżety i publikacje sieci Europe Direct; 
 za zajęcie trzeciego miejsca – słuchawki bezprzewodowe oraz gadżety i publikacje sieci 

Europe Direct. 

 
§5 

OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, powołana przez 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości. 
 

2. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez Przewodniczącego Komisji. 
Protokół będzie przechowywany w siedzibie Organizatora. 
 

3. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 
 

 zgodność pracy z tematem konkursu podanym w §1;  
 pomysłowość  
 ogólne wrażenie 

 
4. Decyzja Jury jest ostateczna. 

 
5. O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani na stronie 

https://www.facebook.com/EDOstrowWielkopolski oraz telefonicznie lub mailowo. 
 

§6 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników konkursu „Europejski Zielony Ład w 
obiektywie” 

1. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych). 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości: 
biuro@euro.ctiw.pl. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest: Eurocentrum Innowacji i 
Przedsiębiorczości, ul. Budowlanych 5, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6221797922. 



 

 

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z 
Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem Konkursu i doręczeniem 
nagrody w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na stronie internetowej EUROPE 
DIRECT Ostrów Wielkopolski, oficjalnym profilu Punktu na Facebooku oraz w sprawozdaniach 
z jego działalności.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym 
okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 
Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania 
Nagród oraz ich doręczenia.  

 
 

§7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego, bezterminowego oraz nieograniczonego 

umieszczania zwycięskich prac w publikacjach internetowych Organizatora konkursu a także 
Partnerów konkursu oraz innych publikacjach. 

 
2. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie 

przysługuje odwołanie. 
 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn 
od niego niezależnych.  
 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  
 

5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela 
gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta 
lub sprzedawcy.  

 
6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.  
 

 
 
 
 

 
 
 


