Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego

Departament Polityki Regionalnej
Regulaminu V edycji Konkursu pn. Młodzi wiedzą o funduszach organizowany
przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu (Departament Polityki Regionalnej)
§1
Postanowienia ogólne
1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w imieniu którego
działa Departament Polityki Regionalnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej
14, zwany dalej „Organizatorem”, organizuje Konkurs dla gimnazjalistów i licealistów
pn.: Młodzi wiedzą o funduszach.
2. Celem Konkursu jest zainteresowanie środowiska młodzieŜy gimnazjalnej i licealnej
Funduszami Europejskimi, a takŜe pokazanie w ramach tzw. dobrych praktyk
projektów, które zostały zrealizowane dzięki Wielkopolskiemu Regionalnemu
Programowi Operacyjnemu na lata 2007-2013. Atutem Konkursu jest równieŜ
edukacja obywatelska oraz podniesienie świadomości społeczności lokalnych
w zakresie wykorzystania środków unijnych.
§2
Terminy związane z przebiegiem Konkursu
1. Wrzesień/ październik 2013 r. – ogłoszenie Konkursu.
2. Do 20 listopada 2013 r. – przyjmowanie prac konkursowych (decyduje data stempla
pocztowego).
3. Grudzień 2013 r. – rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród laureatom.
4. Organizator zastrzega, Ŝe ww. terminy mogą ulec zmianie.

§3
Przebieg Konkursu – przygotowanie i wysyłka prac
1. Aby wziąć udział w Konkursie, naleŜy przesłać pracę, która będzie promowała
Fundusze Europejskie w Wielkopolsce, w tym efekty wdraŜania Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
2. Forma wykonania pracy jest dowolna: np. plakat, film w formie spotu reklamowego,
storyboard, komiks, animacja, collage itp.
3. Prace powinny podkreślać, Ŝe w latach 2007-2013 Wielkopolska zmieniała się dzięki
Funduszom Europejskim.
4. Prace powinny stwarzać konotacje z takimi hasłami jak: innowacja, rozwój, postęp,
technologia, nauka, nowoczesność, somodoskonalenie.
5. W przypadku audycji lub filmu nagranie nie powinno przekraczać 3 minut.
6. Ze względu na dalszą promocję prac m.in. w Internecie, wskazane jest, aby prace
zostały wykonane komputerowo.
7. W konkursie nie mogą wziąć udziału grupy uczniów (tylko zgłoszenia indywidualne).
8. Prace na Konkurs wysyła szkoła w zbiorczej kopercie/paczce na adres:
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Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Polityki Regionalnej
ul. Szyperska 14
61 – 754 Poznań
Z dopiskiem: Młodzi wiedzą o funduszach
9. KaŜda z prac powinna być przesłana z załączonym formularzem zgłoszeniowym,
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
10. W przypadku, kiedy z jednej szkoły prac będzie więcej niŜ 5, szkoła powinna dokonać
selekcji i wybrać najciekawsze. Z jednej szkoły moŜna przesłać maksymalnie 5 prac.
11. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu.
§4
Cele Konkursu
1. Poinformowanie uczniów o tym, czym są Fundusze Europejskie i jakie płyną z nich
korzyści, czym jest Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
i jakie są jego cele.
2. Zainteresowanie uczniów tematyką Funduszy Europejskich oraz efektami ich
wdraŜania.
3. Uświadomienie uczniom istnienia instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

§5
Ocena prac konkursowych
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa składająca się z pracowników
Departamentu Polityki Regionalnej. Komisja Konkursowa powoływana jest przez
Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.
Decyzje Komisji wymagają akceptacji Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej
UMWW.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów.
Kryteria oceny prac obejmują:
a) Pomysł na przedstawienie tematu (oryginalność),
b) Trafność doboru tematu (prace powinny promować dobre praktyki wykorzystania
funduszy unijnych w regionie),
c) Merytoryka pracy,
d) Estetyka, walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika
wykonania (np. jakość zdjęć, wykonania ilustracji).
Komisja oceniająca weryfikuje prace w oparciu o jedną kartę oceny dla jednej pracy.
Jeśli dwie lub więcej prac uzyska tę samą liczbę punktów, Komisja przeprowadzi
dodatkowe głosowanie.
Komisja oceniająca ma prawo zdyskwalifikować nadesłane prace lub uczestnika/ów
Konkursu z waŜnych przyczyn.
Lista
laureatów
Konkursu
znajdzie
się
na
stronie
internetowej
www.wrpo.wielkopolskie.pl
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§6
Nagrody
1.
a)
b)
c)
2.

Zwycięzcom Organizator przekaŜe następujące nagrody:
za zajęcie I miejsca: rower, gadŜety promujące WRPO,
za zajęcie II miejsca:, aparat fotograficzny, gadŜety promujące WRPO,
za zajęcie III miejsca: czytnik e-book, gadŜety promujące WRPO.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagród rzeczowych na inne o podobnej
wartości.
3. Organizator przyzna takŜe, obok nagród wymienionych w § 6 ust. 1, wyróŜnienia
w postaci zestawu gadŜetów WRPO. O ilości wyróŜnień zadecyduje Komisja
Konkursowa.
4. Komisji oceniającej przysługuje prawo nieprzyznania części nagród, jeśli prace nie
będą spełniać jej oczekiwań.
5. Realizacja zobowiązania Organizatora wynikającego z przyznania nagrody nastąpi
w terminie do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
§7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Oddziału Informacji,
Promocji i Szkoleń Departamentu Polityki Regionalnej UMWW, tel. 61 62 66 329,
email: promocja.wrpo@wielkopolskie.pl.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób
trzecich podejmowane w związku z Konkursem.
3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
4. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu
rozstrzygnięć dokonuje Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW.
5. Regulamin oraz wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie
internetowej Organizatora www.wrpo.wielkopolskie.pl
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia Konkursu.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odstąpienia od Konkursu.
8. Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
9. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnicy pokrywają koszty związane
z przygotowaniem i wysyłką prac.
10. Uczniowie niepełnoletni zobowiązani są uzyskać pisemną zgodę rodziców lub
prawnych opiekunów na udział w Konkursie. Stosowny formularz stanowi Załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
12. Uczestnicy nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium przekazują
na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego prawa do wykorzystania swoich
prac na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności: druk w dowolnej liczbie
egzemplarzy, zamieszczanie w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających
się do rozpowszechniania, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne
odtwarzanie np.: poprzez prezentowanie na wystawach w celu upowszechniania
wiedzy o Funduszach Unijnych.
13. Na potrzeby Konkursu uczestnicy wyraŜają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora.
14. Dane osobowe uczestników Konkursu przekazane Organizatorowi będą przez niego
przetwarzane w celu realizacji Konkursu, doręczenia nagród oraz w celach
dowodowych. KaŜdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych
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osobowych oraz do ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku,
Dz.U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.)
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