
                                            Załącznik nr 1 do wniosku WM.0022.7.2019 

                                                                                                                                                                                

REGULAMIN KONKURSU 

#15latWMwUE  

organizowanego przez 

Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą w Olsztynie 
(Departament Współpracy Międzynarodowej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) 
 

§ 1 

Cel, przedmiot i tematyka Konkursu 

1. Celem Konkursu jest: 

 promowanie wiedzy o Unii Europejskiej; 

 promocja pozytywnych zmian, które dokonały się w województwie warmińsko-mazurskim  

w wyniku akcesu Polski do Unii Europejskiej;  

 zachęcanie do pogłębiania wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej;  

 zachęcanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w wydarzeniach społeczno-politycznych  

w Unii Europejskiej;  

 dostrzeżenie szczególnych następstw członkostwa w Unii Europejskiej dla Warmii i Mazur; 

 aktywizacja społeczna młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego; 

 kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego; 

 rozwijanie zainteresowania środowiskiem lokalnym oraz kształtowanie więzi z regionem. 

2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu multimedialnego w formie filmu wideo (trwającego 

maksymalnie 60 sekund) dotyczącego promocji pozytywnych zmian, które dokonały się 

w województwie warmińsko-mazurskim w wyniku członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą w Olsztynie działające za 

pomocą Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Departamentem oraz Biura Regionalnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. 

2. Konkurs jest dwuetapowy i ma charakter regionalny.  

2.1 Pierwszy etap trwa od 6 maja do 20 maja 2019 r.  

2.2 Drugi etap trwa od 21 maja do 1 czerwca 2019 r.  

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu jego ogłoszenia na stronie internetowej www.wrota.warmia.mazury.pl  

 

§ 3 

Uczestnictwo 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, w wieku 16-18 lat, z województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

2. Prace konkursowe zgłaszają trzyosobowe zespoły wraz z opiekunem (nauczycielem). 

3. Uczestnicy chcący wziąć udział w Konkursie powinni mieszkać lub uczyć się na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego. 

W powyższym przypadku załącznik nr 1 do Regulaminu, w imieniu niepełnoletnich Uczestników 

Konkursu, podpisują ich przedstawiciele ustawowi, którzy ponoszą odpowiedzialność za ich działania. 

http://www.wrota.warmia.mazury.pl/


5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i dostarczenie osobiście przez Uczestników lub 

nadesłanie pocztą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r., na adres Urząd 

Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Współpracy 

Międzynarodowej, 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 z dopiskiem „Konkurs”: 

 formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu, 

 pracy konkursowej nagranej na płycie (CD lub DVD) składającej się z 3 elementów wymienionych  

w §4 ust. 1 niniejszego Regulaminu;  

6. Brak któregokolwiek z elementów wymienionych w ust.5 powoduje, że praca nie zostanie dopuszczona 

do Konkursu.  

7. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

wykorzystywanie przez Organizatora pracy konkursowej. 

8. W ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia wyników Konkursu prace oraz formularze zgłoszeniowe 

Uczestników, którzy nie znaleźli się w gronie zwycięzców zostaną zniszczone. 

9. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy akceptują treść niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do 

stosowania jego postanowień. 

10. Prace naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę  

w Konkursie.  

11. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska oraz 

danych szkoły na stronie internetowej Organizatora. 

 

§ 4 

Wymogi formalne 

1. Praca konkursowa składa się z maksymalnie 60 sekundowego nagrania wideo, którego głównym celem 

będzie promocja pozytywnych zmian, które dokonały się w województwie warmińsko-mazurskim  

w wyniku akcesu Polski do Unii Europejskiej. Podstawowymi elementami nagrania wideo będą:  

1.1. Infografika dotycząca zmian na w województwie warmińsko-mazurskim w związku z 15-leciem 

członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

1.2. Kolaż zdjęć prezentujący wybrane miejsce w województwie warmińsko-mazurskim na przestrzeni 15 

lat i obecnie, które zmieniło się dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej. 

1.3. Wypowiedź dowolnie wybranej osoby na temat 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

2. Dopuszczalny format zapisu filmu to MP4, zakodowany za pomocą kodeka H264, dźwięk w filmie musi 

być zapisany w formacie AAC. Maksymalny rozmiar pliku to 512 MB. Film nie może być dłuższy niż 60 

sekund. Minimalna rozdzielczość wideo to 32x32 px, a maksymalna - 1920x1200 px.  

3. Pracę konkursową należy nagrać na 1 nośniku pamięci (płyta CD lub DVD). 

4. Nośnik pamięci musi być opisany wg wzoru: tytuł filmu, imiona i nazwiska członków zespołu.  

5. Film nie może być profesjonalnie edytowany i zmontowany przez osoby zawodowo zajmujące się 

reżyserią, montażem i działaniami pokrewnymi.  

6. Film nie może zawierać żadnych treści sprzecznych z prawem, porządkiem publicznym i dobrymi 

obyczajami.  

7. Praca, która nie spełni wymogów technicznych podanych w Regulaminie, nie weźmie udziału 

w Konkursie.  

8. Wyłącznym autorem wykorzystanych w pracy zdjęć i materiałów powinni być Uczestnicy Konkursu. 

Dopuszcza się możliwość użycia zdjęć na wolnej licencji (licencja Creative Commons) oraz zdjęć 

znajdujących się w tzw. Domenie publicznej oraz bazach danych, z których korzystanie jest prawnie 

dozwolone i nie narusza praw i dóbr osób trzecich.  

9. Jeden zespół może zgłosić do Konkursu dowolną ilość projektów. 

10. Złamanie postanowień Regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.  

 

§ 5 

Uprawnienia Organizatora 

1. Organizator ma prawo weryfikować dane Uczestników, pod kątem zgodności z zasadami Konkursu, 

zawarte w formularzu zgłoszeniowym. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazane przez Uczestników w ramach Konkursu prace. 

3. Organizator może wykluczyć pracę Uczestników z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia 

postanowień niniejszego Regulaminu bądź przepisów prawa. 



4. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania w ramach Konkursu żadnej pracy. W powyższym 

przypadku nagroda nie zostanie nikomu przyznana, a Konkurs uznany zostanie za niebyły. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów podanych w Regulaminie bez podawania 

przyczyny. 

 

§ 6 

Harmonogram Konkursu i ocena prac konkursowych 

1. Zgłoszenia do Konkursu trwają do 30 kwietnia 2019 r. 

2. Prace konkursowe dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.   

3. Wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi w dwóch etapach: 

Etap Pierwszy Konkursu 

3.1. Nadesłane, w terminie, o którym mowa w ust.1, prace wezmą udział w Konkursie o nagrodę 

publiczności – użytkowników portalu społecznościowego Twitter. 

3.2. Departament opublikuje 6 maja 2019 r. wszystkie nadesłane prace konkursowe, które spełniają 

wymogi opisane w Regulaminie, na oficjalnym koncie Departamentu w serwisie społecznościowym 

Twitter na stronie internetowej: https://twitter.com/DwmWarmia 

3.3. O kolejności publikacji w serwisie społecznościowym Twitter decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

3.4. Kryterium oceny będzie stanowić liczba polubień innych użytkowników serwisu społecznościowego 

Twitter pod danym postem, który zawierać będzie pracę konkursową, na koncie użytkownika 

@DwmWarmia. 

3.5. Ostateczną liczbę polubień wskażą oficjalne statystyki wygenerowane przez portal społecznościowy 

Twitter. 

3.6. Zespół, który uzyska największą ilość polubień użytkowników Twittera staje się laureatem nagrody 

publiczności.  

3.7. Pierwszy etap Konkursu kończy się w dniu 20 maja 2019 r. o godz. 12.00. 

Etap Drugi Konkursu 

3.8. Nadesłane prace wezmą udział w Konkursie na nagrodę główną. 

3.9. Prace będą oceniane przez komisję konkursową złożoną z reprezentantów Samorządu Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

3.10. Skład komisji konkursowej oraz tryb jej pracy wskaże Dyrektor Departamentu Współpracy 

Międzynarodowej. 

3.11. Pracami komisji konkursowej kieruje jej Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności, 

Wiceprzewodniczący. 

3.12. Kryterium oceny stanowić będą: wartość merytoryczna i zgodność z tematyką, pomysłowość  

i oryginalność, uniwersalność przekazu, estetyka pracy. 

3.13. Zespół, który jest autorem pracy uznanej przez komisję konkursową za najlepszą, a tym samym 

uzyska największą liczbę punktów przyznanych przez członków komisji konkursowej, staje się 

Laureatem nagrody głównej. 

4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

5. Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół, który będzie przechowywany  

w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie. 

 

§ 7 

Nagrody 

1. Zwycięski zespół otrzyma nagrodę w postaci trzydniowego wyjazdu z opiekunem do Brukseli (Belgia) 

ufundowanego i zorganizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wyjazd 

odbędzie się we wrześniu/październiku 2019 r.   

2. Zespoły z miejsc II i III, a także zespół, który uzyska nagrodę publiczności, o której mowa  

w §6 ust 3 pkt. 3.1.-3.7., uzyskają nagrody rzeczowe.  

3. Organizatorzy przewidują możliwość wyróżnienia innych wybranych prac na wniosek złożony przez 

komisję konkursową.  

https://twitter.com/DwmWarmia


4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju. 

5. Laureaci zostaną poinformowani o nagrodzie za pośrednictwem poczty e-mail lub listownie na wskazany 

przez nich adres. 

6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.wrota.warmia.mazury.pl. 

§ 9 

Ustalenia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej liczby 

nadesłanych prac oraz rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. 

2. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie 

www.wrota.warmia.mazury.pl (zakładka Unia i współpraca zagraniczna, podzakładka Konkursy). 

3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Ostateczna interpretacja 

niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu, w tym zmiany terminów w nim zawartych. 

W przypadku wprowadzenia zmian do treści Regulaminu lub zmian terminów w nim zawartych 

Organizator opublikuje zmiany na stronie www.wrota.warmia.mazury.pl (zakładka Unia i współpraca 

zagraniczna, podzakładka Konkursy). 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych obowiązujących aktach prawnych.  

§ 10 

Prawa autorskie 

1. Każdy Uczestnik składając swój podpis na formularzu zgłoszeniowym określonym w załączniku nr 1 do 

Regulaminu Konkursu oświadcza, że biorąc udział w Konkursie zrobił to dobrowolnie, wyraża zgodę na 

wykorzystanie pracy przez Organizatora i oświadcza, że udział w Konkursie nie narusza jego dóbr 

osobistych ani dóbr osobistych osób trzecich.  

2. Każdy Uczestnik składając swój podpis na formularzu zgłoszeniowym określonym w załączniku nr 1 do 

Regulaminu Konkursu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu, przysługują mu pełne prawa 

autorskie i majątkowe do pracy konkursowej wspólnie z pozostałymi członkami zespołu, a praca 

konkursowa nie narusza praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

3. Każdy Uczestnik składając swój podpis na formularzu zgłoszeniowym określonym w załączniku nr 1 do 

Regulaminu Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez 

Województwo Warmińsko Mazurskie z siedzibą w Olsztynie zgłoszonego do konkursu filmu bez 

ograniczeń czasowych, terytorialnych, w szczególności poprzez publiczne wyświetlanie, prezentowanie 

i rozpowszechnianie filmu w całości lub jego fragmentów do celów edukacyjnych, informacyjnych  

i promocyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w tym w szczególności na stronach 

internetowych oraz portalach społecznościowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie.  

4. Każdy z Uczestników biorący udział w Konkursie ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora  

i osób trzecich w przypadku, gdyby praca naruszała prawa (w szczególności autorskie prawa majątkowe 

i prawa pokrewne) lub dobra osobiste osób trzecich. 

5. W przypadku, gdy na skutek zgłoszenia pracy przez Szkołę, korzystanie z pracy przez Organizatora 

naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Uczestnik zobowiązany będzie 

do poniesienia na własny koszt wszelkich czynności prawnych w celu ochrony Organizatora oraz 

zaspokojenia roszczeń finansowych osób trzecich oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką 

Organizator poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania z pracy.     

http://www.wrota.warmia.mazury.pl/
http://www.wrota.warmia.mazury.pl/
http://www.wrota.warmia.mazury.pl/

