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Wydarzenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności  

                              w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Techniczna 2014-2020 

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU 
„POKAŻ SWÓJ PROJEKT” 

 
A. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin III edycji konkursu „Pokaż swój projekt” (zwany dalej 

„Regulaminem”) określa organizację i przebieg konkursu jak również zasady 

udziału i nagrody konkursowe. 

2. Celem III edycji konkursu „Pokaż swój projekt” (zwanego dalej „Konkursem”), 

jest promocja efektów wykorzystania Funduszy Europejskich oraz kreowanie 

pozytywnego wizerunku Funduszy Europejskich. 

3. Organizatorem Konkursu jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (zwany dalej 

„Organizatorem”). 

4. Konkurs jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020. 

5. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony online za pośrednictwem 

strony internetowej www.dniotwarte.eu (zwanej dalej „Stroną Internetową”) w 

okresie od  18  lipca  2022 r. do 22 września  2022 r. do godz. 23.59 (zwanym 

dalej „Czasem Trwania Konkursu”) i będzie się składał z etapu 

zgłoszeniowego (zwanego dalej „Etapem Zgłoszeniowym”) oraz etapu 

wyboru zwycięzcy (zwanego dalej „Etapem Wyboru Zwycięzcy”). Etap 

Zgłoszeniowy odbędzie się w terminie od 18 lipca 2022 r. do 7 września  2022 

r. do godz. 23:59, zaś Etap Wyboru Zwycięzcy w terminie od 8 września  2022 

r. do 22 września  2022 r. do godz. 23.59. 

 

B. Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie (zwanymi dalej „Nagrodami”) są: 

1) jedna Nagroda Główna: w postaci sprzętu video o wartości 

nieprzekraczającej 6 tys. zł brutto oraz promocja Beneficjenta kanałami 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 

2) Nagrody za zajęcie II oraz III miejsca: 



2 

 

 

Wydarzenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności  

                              w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Techniczna 2014-2020 

a)  kamera o wartości nieprzekraczającej  4 tys. zł  brutto oraz promocja 

Beneficjenta kanałami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – za 

zajęcie II miejsca, 

b) aparat fotograficzny o wartości nieprzekraczającej 3 tys. zł  brutto oraz 

promocja Beneficjenta kanałami Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej – za zajęcie III miejsca. 

2. Podatek dochodowy od nagród zostanie uregulowany przez Organizatora 

wyłącznie w  przypadku i w zakresie w jakim to zobowiązanie wynika z ustawy  

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. z 

2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) oraz dla osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą  zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.). 

3. Nagrody, na warunkach określonych w Regulaminie, zapewnia Minister 

Funduszy i Polityki Regionalnej. Są one współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.  

 

C. Kapituła Konkursowa 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w tym w 

szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do udziału w 

Konkursie, interpretacji Regulaminu oraz wybrania zwycięzcy i przyznania 

Nagród, Organizator powoła Kapitułę Konkursową. 

2. W skład Kapituły Konkursowej wejdzie minimum 9 osób wskazanych przez 

Organizatora Konkursu. 

 

D.  Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu. 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być Beneficjenci Funduszy Europejskich, tj. 

m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, szkoły, 

szkoły wyższe, jednostki kultury, przedsiębiorcy (w tym mikroprzedsiębiorcy), 

organizacje pozarządowe, jak również partnerstwa tych podmiotów, którzy 
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zrealizowali (tj. rzeczowo wykonali i rozliczyli) część lub całość 

projektu/przedsięwzięcia współfinansowanego z Funduszy Europejskich.  

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby fizyczne nieprowadzące 

działalności gospodarczej. 

3. Zgłoszenia w konkursie muszą dotyczyć projektów współfinansowanych ze 

środków w ramach Polityki Spójności.  

4. Organizator zamieści na Stronie Internetowej www.dniotwarte.eu formularz, 

przeznaczony dla Beneficjentów zamierzających wziąć udział w Konkursie 

(zwany dalej „Formularzem”), stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.  

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie poprzez stronę 

www.dniotwarte.eu formularza zgłoszeniowego oraz krótkiego, amatorskiego 

filmu  w formie elektronicznej, w formacie mp4, o maksymalnej wielkości 100 

MB i maksymalnej długości 4 minuty (240 sekund), (zwanego dalej „Filmem”) 

Tematem filmu musi być pokazanie w jaki sposób Fundusze Europejskie 

wpłynęły na działalność Beneficjenta.  Beneficjent przesyłający Film wraz  

z Formularzem zgłasza swój udział w Konkursie i staje się uczestnikiem 

Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”). 

6. Z Konkursu wykluczone są filmy niezgodne z tematem konkursu, filmy  

o charakterze reklamowym i promocyjnym.  

7. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik: 

a) podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu, akceptuje 

jego treść;  

b) oświadcza, że wykonany w ramach konkursu Film jest utworem autorskim, 

nie powiela w całości lub części treści już istniejących, podlegających 

ochronie prawno-autorskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1062, z późn. zm.) 

c) oświadcza, że autorskie prawa majątkowe nie są ograniczone jakimikolwiek 

prawami osób trzecich; 

d) oświadcza, że posiada prawa do wykorzystania muzyki i wizerunku osób 

pojawiających się w Filmie; 
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e) oświadcza, że jest gotów stawić się na własny koszt w dniu wyznaczonym 

przez Organizatora Konkursu, we wskazanym przez niego miejscu oraz 

czasie – w celu odbioru Nagrody Głównej na wizji, jeśli Nagroda Główna 

zostanie Uczestnikowi przyznana. 

8. Organizatorzy mają prawo weryfikacji dokonanych przez Uczestników 

zgłoszeń pod względem zgodności z postanowieniami Regulaminu, jak 

również weryfikacji danych uczestników zawartych w Formularzu. 

9. Po zakończeniu Etapu Zgłoszeniowego wszystkie zgłoszenia zgodne z 

postanowieniami Regulaminu zostaną przekazane Kapitule Konkursowej w 

celu sprawdzenia poprawności zgłoszeń oraz wyboru zwycięzców. 

10. W czasie Etapu Wyboru Zwycięzcy Kapituła Konkursowa ocenia nadesłane 

materiały przy pomocy Arkusza oceny, który stanowi załącznik nr 2 do 

Regulaminu.  

11. Wyniki Etapu Wyboru Zwycięzcy zostaną podane na stronie internetowej 

www.dniotwarte.eu do dnia 9 października  2022 r. 

12. Kapituła Konkursowa przyzna Nagrodę Główną, o której mowa w pkt. B.1.1. 

13. Zdobywcom II i III miejsca Kapituła Konkursowa przyzna Nagrody, o których 

mowa w pkt. B.1.2 lit. a i b. 

14. Decyzje Kapituły Konkursowej mają charakter ostateczny. 

 

E. Odbiór Nagród 

1. Nagroda Główna oraz nagrody za II i III miejsce zostaną przekazane 

najpóźniej do 8 grudnia 2022 r.  

2. Organizator dopuszcza odbiór Nagród osobiście w swojej siedzibie w ciągu 60 

dni od dnia zakończenia Konkursu albo też Nagroda zostanie wysłana do 

Laureatów Konkursu pocztą lub kurierem na adres wskazany w Formularzu w 

terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, wedle wyboru Uczestnika 

Konkursu. 

3. W wypadku, gdy odbiór Nagród następuje osobiście w siedzibie Organizatora, 

niezgłoszenie się do siedziby Organizatora, w celu odebrania Nagrody, w 

terminie wskazanym w pkt. 2, oznacza wygaśnięcie prawa do tej Nagrody i 
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powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. 

W uzasadnionych przypadkach Organizator może wydłużyć termin odbioru 

Nagrody, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez Laureata. 

4. W przypadku wysyłania przez Organizatora Nagrody pocztą lub kurierem 

dwukrotne nieodebranie przesyłki w terminie wskazanym w pkt. 2 oznacza 

wygaśnięcie prawa do tej Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich 

roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. 

5. Odbiór Nagród  dokonany zostanie na podstawie wypełnionego i podpisanego 

Oświadczenia do odbioru Nagrody przez Laureata, który stanowi załącznik nr 

3 do Regulaminu. 

 

F. Dane osobowe 

1. Administrator. 

Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów. 

2. Cel przetwarzania danych. 

Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe przedstawicieli Uczestników i 

Laureatów w celu organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród. 

2. Podstawa prawna przetwarzania. 

Przetwarzanie danych obywa się zgodnie z RODO1. 

Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność realizacji obowiązku 

wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.) (art. 6 ust. 1 lit. 

e RODO). 

W przypadku Laureatów podstawą prawną są również: ustawa z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa z dnia 26 

 
1 Rozporządzenie 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] z dnia 27 kwietnia 2016 r. [Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1] 
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lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.). 

3. Okres przechowywania danych. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działań 

informacyjnych i promocyjnych dotyczących Dni Otwartych, nie dłużej niż do 

31 października 2023 r. oraz w kwestiach rozliczeń podatkowych i 

archiwizacyjne na okres 50 lat. 

4. Rodzaje przetwarzanych danych. 

Organizator zbiera i przetwarza w szczególności następujące dane osobowe: 

1) dane identyfikacyjne,: imię, nazwisko, NIP (w przypadku Laureatów 

Konkursu) 

2) dane kontaktowe, które obejmują: adres siedziby,  telefon kontaktowy, e-

mail. 

5. Obowiązek podania danych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

W razie niepodania danych osobowych nie będzie możliwe uczestnictwo w 

Konkursie . 

6. Dostęp do danych osobowych. 

Dostęp do danych osobowych przedstawiciela Beneficjenta mają uprawnieni 

pracownicy i współpracownicy Koordynatora oraz Koordynator programowy 

właściwy ze względu na województwo, w którym realizowany jest projekt.  

Dane są powierzone podmiotowi, który świadczy usługi związane z hostingiem 

i utrzymaniem Strony internetowej „dniotwarte.eu”. 

Dane Laureatów Konkursu mogą być udostępniane podmiotom świadczącym 

na rzecz Organizatora usługi związane z realizacją Konkursu, w szczególności 

przedstawicielom firm kurierskich w celu dostarczenia nagród do Laureatów. 
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7. Prawa osób, których dane dotyczą: 

1) prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;  

2) ograniczenia ich przetwarzania przysługuje jeżeli spełnione są przesłanki 

określone w art. 18 RODO; 

3) prawo do sprzeciwu; 

4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych, kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Koordynatora  

jest możliwy pod adresem: 

1) ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; 

2) poczta elektroniczna: IOD@mfipr.gov.pl. 

 

G. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy laureat Nagrody Głównej  

oraz Laureaci Nagród za II i III miejsce spełniają warunki określone w 

Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa 

związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestników 

złożenia oświadczeń, podania dodatkowych danych bądź przedłożenia 

dodatkowych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i 

numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod 

numerem kontaktowym w ustalonym czasie. 

2. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub 

odmowa spełnienia powyższych wymagań powoduje wykluczenie danego 

mailto:IOD@mfipr.gov.pl
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Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i 

jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również 

uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody. 

3. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie na adres 

Organizatora wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 

Reklamacje zgłoszone rozstrzyga Organizator. 

4. Reklamacji zgłoszonych po upływie terminu określonego powyżej, Organizator 

nie będzie rozpatrywał, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia 

roszczeń na drodze sądowej. 

5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora 

oraz na Stronie Internetowej www.dniotwarte.eu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu,  

z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie spowoduje pogorszenia warunków 

uczestnictwa w Konkursie dla Uczestników i może obejmować tylko 

postanowienia związane z przebiegiem Konkursu. Ponadto, zmiana 

Regulaminu może wynikać z okoliczności, które przy zachowaniu należytej 

staranności nie były możliwe do przewidzenia w chwili jego wprowadzania. 

Zmieniony Regulamin zostanie niezwłocznie opublikowany na Stronie 

Internetowej. 

7. Adres mailowy Organizatora dniotwarte@mfipr.gov.pl będzie aktywny do 15 

listopada 2022 r. Po tym terminie wszelkie pytania i wątpliwości powinny być 

kierowane na adres  kancelaria@mfipr.gov.pl. 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór Formularza zgłoszeniowego 

2. Kryteria oceny zgłoszeń 

3. Wzór oświadczenia do odbioru nagrody 
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