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Regulamin konkursu dla młodzieży z województwa pomorskiego  

„Młodzi Pomorzanie – przyszłość Europy” 

 

§ 1. 
Warunki konkursu 

1. Niniejszy regulamin określa organizatora, cele, zasady przeprowadzenia, procedurę oceny prac 

konkursowych, zasady przyznawania nagród w ramach konkursu „Młodzi Pomorzanie – 
przyszłość Europy” (dalej: „Konkurs”). 

2. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród pieniężnych i rzeczowych jest Stowarzyszenie 
„Pomorskie w Unii Europejskiej” z siedzibą 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, KRS 0000214552 
(dalej zwany: „Organizator”). 

3. Partnerem konkursu i współfundatorem nagród jest: 
Janusz Lewandowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego 
 (zwany dalej: "Partner") 

4. Konkurs stanowi przedsięwzięcie mające na celu wyłonienie zwycięskich prac konkursowych na 
zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie. 

§ 2. 
Cele, zasięg terytorialny i czas trwania konkursu 

1. Celem konkursu jest promowanie wśród mieszkańców województwa pomorskiego inicjatyw, 
programów, działań i projektów Unii Europejskiej skierowanych do młodzieży, wpisujących się 
w Strategię UE na rzecz młodzieży na lata 2019 – 2027 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=ES).  

2. Informacje na temat inicjatyw młodzieżowych dostępne są na Europejskim Portalu 
Młodzieżowym: https://europa.eu/youth/home_pl. 

3. Konkurs polega na przedstawieniu pracy konkursowej w formie krótkiego filmu prezentującego 
pomysł uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego na promocję wybranej 
unijnej inicjatywy, programu, działania lub projektu skierowanego do młodzieży (np. Erasmus+, 
European Solidarity Corps, EU Youth Dialogue, Disocver EU, i in.). 

4. Uczestnikami konkursu są zespoły składające się z 3 uczniów szkół branżowych, liceów i techników 
mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego, pracujących pod opieką 1 nauczyciela. 

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 września 2021 r., a kończy w dniu 15 listopada 2021 r. 

§ 3. 
Zasady prowadzenia konkursu 

1. Zespoły uczestników reprezentują swoją szkołę w konkursie i muszą mieć zgodę Dyrektora szkoły 
na udział. Za uzyskanie zgody Dyrektora (ustnej lub pisemnej) odpowiada nauczyciel - opiekun. Ze 
szkoły może zgłosić się dowolna liczba zespołów. Jeden nauczyciel może być opiekunem dowolnej 
liczby zespołów ze swojej szkoły. 

2. Można zgłosić do udziału w konkursie zespół międzyszkolny, składający się z uczniów dwóch szkół 
pod opieką nauczyciela jednej ze szkół i za zgodą Dyrektorów obu placówek.  

3. Pracę konkursową stanowi samodzielnie wykonany film (3-5 minut) promujący wybraną 
inicjatywę, program, działanie lub projekt dla młodzieży inicjowany i finansowany przez Unię 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:456:FULL&from=EN
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Europejską. W pracy konkursowej mogą być wykorzystane własne utwory słowne, muzyczne lub 
słowno-muzyczne lub utwory obce, nieobjęte prawami autorskimi lub utwory objęte prawami 
autorskimi wyłącznie za zgodą/licencją autorów (posiadających prawa autorskie do tych 
utworów). Mogą być również wykorzystane wypowiedzi osób trzecich (np. w formie wywiadów) 
za zgodą osób wypowiadających się. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego 
na stronie www.pomorskieregion.eu (stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu) i 
przesłanie go w formie skanu na adres spue@pomorskieregion.eu lub w oryginale pocztą lub 
kurierem razem z pracą konkursową. Formularz musi być podpisany przez nauczyciela będącego 
opiekunem zespołu oraz uczniów biorących udział w konkursie. 

5. Zgłoszenie pracy konkursowej polega na jej przesłaniu pocztą elektroniczną w formacie 
umożliwiającym jej odczytanie i ocenę przez Komisję do Biura Miejscowego Stowarzyszenia 
„Pomorskie w Unii Europejskiej” mieszczącego się przy ul. Augustyńskiego 2, pok. 16, 80-819 
Gdańsk (tel. 58 3268709, 58 3268714) na adres e-mail: spue@pomorskieregion.eu w terminie do 
15 listopada 2021 r. (decyduje data dostarczenia pracy). Zalecany format pracy konkursowej to 
plik MP4. Pracę konkursową można przesłać za pomocą serwisu przesyłania plików (np. 
WeTransfer). Dopuszcza się także dostarczenie pracy konkursowej do biura Organizatora na 
nośniku elektronicznym osobiście, pocztą lub kurierem. W wyjątkowych przypadkach, z powodów 
losowych, Organizator może wyrazić zgodę na zakwalifikowanie pracy konkursowej dostarczonej 
po upływie obowiązującego terminu.  

6. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa złożona z pracowników Organizatora i 
przedstawiciela Partnera do dnia 19 listopada 2021 r.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu oceny prac. 
8. Komisja konkursowa oceniając otrzymane prace będzie brała pod uwagę: 

a) wartość merytoryczną (np. właściwe odniesienie się do tematu konkursu; rzeczowe i ciekawe 
przedstawienie faktów, osób, wydarzeń, itp.), 

b) wartość artystyczną (np. zawartą w filmie własną twórczość słowno-muzyczną), 
c) wartość techniczną (np. dobrą jakość nagrania, efekty specjalne).  

9. Komisja Konkursowa podczas trwania konkursu w drodze decyzji postanowi, że w konkursie nie 
będą brały udziału i zostaną z niego wykluczone prace konkursowe: 
a) niespełniające warunków regulaminu, 
b) zgłoszone w inny sposób, niż zapisano w regulaminie, 
c) co do których wystąpią uzasadnione roszczenia osób trzecich, 
d) zawierające treści reklamowe, obraźliwe, niezwiązane z zakresem konkursu, naruszające 
wizerunek i dobra osobiste osób trzecich lub naruszające przepisy prawa. 

10. Uczestnicy, których praca konkursowa została wykluczona z konkursu zostaną o tym 
powiadomieni przez Organizatora w wiadomości e-mail. 

11. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 
12. Uczestnicy poprzez zgłoszenie pracy konkursowej oświadczają, że: 

a) nadesłana praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 ze zm.), 
b) przysługują im autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej oraz, że prawa te nie są 
ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz nie naruszają żadnych praw takich osób, 
c) wyrażają zgodę na przetwarzanie i upublicznienie informacji stanowiących dane osobowe na 
potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych realizowanych poprzez podanie wizerunku i 
danych osobowych do publicznej wiadomości o zwycięzcach i uczestnikach konkursu na stronie 
internetowej Organizatora (www.pomorskieregion.eu) oraz profilu Organizatora w serwisie 
społecznościowym Facebook (Pomorskie Regional EU Office) zgodnie z rozporządzeniem 
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).Zgoda musi zostać złożona przez wszystkie osoby uczestniczące w Konkursie. Szczegółowe 

mailto:spue@pomorskieregion.eu
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informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych uczestników opublikowane są na 
stronie www.pomorskieregion.eu w zakładce „RODO”. 

§ 4. 
Ogłoszenie wyników 

1. Komisja Konkursowa do 19 listopada 2021 r. wyłoni 3 zwycięskie prace konkursowe, za które 
Organizator oraz Partner przyznają nagrody. Komisja przyzna miejsca od pierwszego do trzeciego. 
Komisja może przyznać także wyróżnienia (w dowolnej liczbie). 

2. Komisja Konkursowa po ocenie prac konkursowych może nie przyznać pierwszej, drugiej lub 
trzeciej nagrody lub przyznać nagrody równorzędne ex aequo. 

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie oraz pocztą e-mail w dniu 22 
listopada 2021 r. (o ile nie zajdą przesłanki opisane w § 3, pkt 7).  Dodatkowo Organizator ogłosi 
oficjalne wyniki konkursu poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej: 
www.pomorskieregion.eu, oraz na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook 
(Pomorskie Regional EU Office). 

 
§ 5. 

Nagrody 
 

1. Trzem zwycięskim zespołom (łącznie z opiekunami) zostaną przyznane nagrody ufundowane przez 
Organizatora i Partnera: 

1) Wyjazd na wizytę studyjną do Brukseli – ufundowany przez Partnera konkursu – 

Europosła Janusza Lewandowskiego, 

2) Nagroda pieniężna – 5000 zł dla zespołu – ufundowana przez Organizatora, 

3) Nagrody rzeczowe – sprzęt elektroniczny, biurowy, gadżety promocyjne – ufundowane 

przez Organizatora. 

2. Jeśli zostaną przyznane wyróżnienia, wyróżnione zespoły otrzymają upominki w postaci zestawu 
materiałów promocyjnych i gadżetów ufundowanych przez Organizatora i Partnera. 

3. Zwycięskie zespoły otrzymają dyplomy za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkursie, 
wyróżnione zespoły (jeśli będą) otrzymają pisemne wyróżnienia. 

4. Nagroda główna zostanie zrealizowana w 2022 roku. O dokładnym terminie laureaci zostaną 
poinformowani w późniejszym terminie – w zależności od sytuacji epidemicznej związanej z 
COVID-19. 

5. Nagrody pieniężne i rzeczowe zostaną przekazane do 10 grudnia 2021 r. (pieniężne przelewem na 
rachunki bankowe laureatów, rzeczowe pocztą lub kurierem). 

§ 6. 
Reklamacje 

1. Reklamacje w zakresie prawidłowości przeprowadzenia konkursu i wydawania nagród mogą być 
zgłaszane wyłącznie przez dyrekcję szkoły, którą reprezentują Uczestnicy konkursu w terminie 30 
dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 

2. Reklamacje należy kierować wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres 
Organizatora konkursu. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni roboczych od daty 
ich doręczenia. O decyzji Komisji Konkursowej po rozpoznaniu reklamacji, dyrekcja szkoły, którą 
reprezentowali Uczestnicy zostanie powiadomiona listem poleconym wysłanym na adres 
wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

4. Decyzje Komisji konkursowej po rozpoznaniu reklamacji mają charakter ostateczny i nie 
przysługuje od nich odwołanie. 

http://www.pomorskieregion.eu/
http://www.pomorskieregion.eu/
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§ 7. 
Postanowienia końcowe 

1. Przystępując do konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w konkursie na warunkach 
zawartych w niniejszym Regulaminie. 

2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treść prac konkursowych, nie jest też 
stroną w przypadku zgłoszenia do nich roszczeń przez osoby trzecie. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego, nieograniczonego terytorialnie i 
czasowo publikowania i reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych konkursu, a 
także do prezentowania ich w mediach tradycyjnych i elektronicznych, na stronie internetowej 
Organizatora; na profilu Facebook: Pomorskie Regional EU Office; na kanale Youtube; 
w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych, w trakcie spotkań informacyjnych i promocyjnych 
prowadzonych przez Organizatora. Wszelkie publikacje tych prac nie będą prowadziły do 
osiągania zysku przez Organizatora. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac konkursowych. 
Nagrodzone prace konkursowe mogą być także publikowane przez Partnerów na ich stronach 
internetowych oraz na ich kanałach w mediach społecznościowych.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jak również do przerwania lub 
przedłużenia konkursu w każdym czasie. Organizatorowi przysługuje również prawo 
unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do niewyłonienia zwycięskich prac 
konkursowych. 

5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie Sąd właściwy ze 
względu na siedzibę Organizatora konkursu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 
regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 20 września 2021 roku i będzie dostępny na stronie 
Organizatora konkursu: www.pomorskieregion.eu. 
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