REGULAMIN KONKURSU
ogłoszonego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie
2. Organizatorem Konkursu jest Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym z siedzibą w Zielonej
Górze przy ul. B. Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, zwany dalej Organizatorem.
3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
4. Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach reakcji Unii na pandemię
COVID-19.
5. W konkursie nie mogą brać udziału osoby związane z Organizatorem stosunkiem pracy
lub umowami cywilnoprawnymi.
§2
Cel Konkursu
Celem konkursu jest: popularyzacja wiedzy na temat wykorzystywania funduszy pochodzących z Unii
Europejskiej na terenie województwa lubuskiego poprzez stworzenie projektu muralu. Projekt muralu
służyć ma promocji wsparcia w ramach instrumentu finansowego REACT-EU, który jest uzupełnieniem
perspektywy finansowej UE 2014-2020. Instrument REACT-EU jest pomostem pomiędzy
natychmiastową pomocą związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19, a tzw. środkami dotyczącymi
odbudowy krajów po kryzysie wywołanym pandemią. Środki te nie są przeznaczane na walkę z COVID19, tylko na eliminowanie skutków epidemii. Pieniądze pochodzące z REACT-EU zapewniają zbudowanie
solidnego, ekologicznego, cyfrowego i spójnego ożywienia gospodarczego. Dla województwa lubuskiego
w ramach REACT-EU, zostały zidentyfikowane obszary wsparcia:
 2,2 mln euro do obszaru zdrowia (na wsparcie szpitali z uwagi na konieczność zwiększenia
bezpieczeństwa związanego z pandemią oraz ustabilizowania świadczenia usług w obliczu
zagrożenia epidemicznego – uzupełnienie działań rozpoczętych w ramach podstawowej alokacji
RPO-L2020);
 7,9 mln euro do obszaru wsparcia efektywności energetycznej (na wsparcie inwestycji dotyczących
modernizacji energetycznej budynków publicznych).
§3
Zasady Konkursu
1.
2.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu lub projektów zgodnego/zgodnych
z wymaganiami określonymi w pkt 2, §3 niniejszego Regulaminu oraz z tematyką wskazaną w §2.
Prace konkursowe powinny zawierać projekt w formacie A4 (JPG 300 dpi) oraz wizualizację projektu
na ścianie zgodnie z załączonym zdjęciem lokalizacji (zał. nr 1). Wersja elektroniczna projektu
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3.

4.

5.
6.

powinna być zapisana na nośniku cyfrowym (CD, DVD lub pendrive). Dodatkowo należy załączyć
wypełniony papierowy formularz zgłoszeniowy z danymi uczestnika (zał. nr 2).
Prace konkursowe wraz ze wskazanymi wyżej załącznikami, należy nadsyłać do dnia 31 sierpnia
2022 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Zarządzania
Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. B. Chrobrego 3, 65-043 Zielona Góra, z dopiskiem:
„Konkurs na projekt muralu”. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
Projekt muralu powinien zawierać ciąg logotypów (załącznik nr 3) wraz z podpisem „Sfinansowano
w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”. Należy też uwzględnić kontekst przestrzenny oraz
dopasowanie kompozycji do architektury i miejsca. Obiekt znajduje się przy ul. Mickiewicza 6 w
Słubicach.
Organizator konkursu do oceny praz konkursowych powoła komisję konkursową, w skład której
wchodzić będą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Starostwa
Powiatowego w Słubicach. Komisja wyłoni jednego zwycięzcę.
Zwycięski projekt muralu w następstwie zostanie zrealizowany przez wybraną przez Organizatora
firmę w drodze innego postępowania.
§4
Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs na charakter ogólnopolski.
2. Konkurs ma formę otwartą.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, w tym klauzuli
(treść poniżej) o przetwarzaniu danych osobowych.
4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność
do czynności prawnych, która posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych
w Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora oraz członkowie ich
najbliższej rodziny.
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji
rozstrzyga Organizator.
7. Zgodnie z art. 13 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) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
a) administratorem danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@lubuskie.pl,
c) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników na
facebook’owym fanpage’u „Lubuskie”, portalu rpo.lubuskie.pl, portalu lubuskie.pl – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
d) dane osobowe przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia konkursu oraz przekazania
nagrody,
e) uczestnicy posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
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f) uczestnicy posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych,
g) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres) są
niezbędne do przekazania/wysłania nagrody określonej w niniejszym Konkursie.
8. Uczestnik, przystępując do Konkursu, ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
9. W sytuacji spornej w interpretacji niniejszego regulaminu, zapisy i jego postanowienia rozstrzyga
ostatecznie Organizator.
§5
Nagroda
1. Nagroda w Konkursie zostanie przyznana jednemu zwycięzcy.
2. Wartość nagrody to kwota 5 600,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100).
3. Organizator Konkursu naliczy i potrąci koszty należnego podatku dochodowego od nagrody, o której
mowa w ust. 1 i przekaże do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§6
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy składać w formie pisemnej przed upływem
czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty
ogłoszenia wyników konkursu, o której mowa w § 7, ust. 1. – pod adresem: Urząd Marszałkowski
Województwa, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława
Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres osoby składającej reklamację, jak
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora za pomocą listu
poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji.
§6
Prawa autorskie
1.

2.

Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt
nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw
autorskich. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich
wynikające z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych.
Zwycięski projekt muralu jest własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze, Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, któremu
niniejszym przysługuje pełne autorskie prawo majątkowe do zwycięskiego projektu, związane
z wykorzystaniem go do własnych potrzeb we wszelkich polach eksploatacji.
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3.

Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu przy
współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu.
§7
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

1.
2.

Wyniki ogłoszone zostaną do 30 września 2022 roku na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.
Zwycięzca zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody drogą telefoniczną.
Nagroda pieniężna dla laureata zostanie przekazana przelewem na wskazane przez niego konto
bankowe, na koszt Organizatora w terminie nie później niż do 31 października 2022 roku.
§8
Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie ma charakter bezpłatny i dowolny. Udział w konkursie oznacza
zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie lub skrócenie,
zmiany lub nawet odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu. Aktualny
regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.
4. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator.
§9
Polityka prywatności
Wszelkie informacje o uczestnikach Konkursu pozyskane przez Organizatora Konkursu w trakcie jego
trwania będą wykorzystywane wyłącznie do informowania Laureatów o wygranej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 4 sierpnia 2022 r.
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