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Regulamin konkursu dla wspolnie.eu na pracę graficzną 

pt. „Europejski Zielony Ład w Polsce” 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Konkurs dla wspolnie.eu na pracę graficzną na temat „Europejski Zielony Ład w Polsce” 

(zwany dalej „konkursem”) odbywa się na zasadach określonych w niniejszym 

regulaminie (zwanym dalej „regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa.  

 § 2 

Organizatorami konkursu są wspólnie:  

1. Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce znajdujące się pod adresem: ul. 

Jasna 14/16a w Warszawie;  

2. Firma TealTurtle Consulting Artur Wieczorek, zarejestrowana pod adresem: ul. 

Modrzewskiego 38 w Mysłowicach; 

 

§ 3 

Zgłoszenie pracy graficznej (zwanej dalej „pracą”) do konkursu jest równoznaczne z 

akceptacją regulaminu. 
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Rozdział II. Cel i przedmiot konkursu 

 

§ 4 

 

1. Celem konkursu jest rozwój i wzmocnienie zaangażowania wśród społeczności 

wspolnie.eu oraz promocja unijnej strategii „Europejski Zielony Ład” w Polsce.  

2. Przedmiotem konkursu jest praca graficzna zrealizowana w dowolnej konwencji 

(malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki warsztatowej i grafiki cyfrowej, grafiki 3D, 

komiksu, plakatu, internetowego mema i innej) nawiązującej tematycznie do hasła 

przewodniego konkursu, tj. „Europejski Zielony Ład w Polsce’’.  

 

Rozdział III. Warunku udziału w Konkursie 

 

§ 5 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

§ 6 

2. Uczestnikami i uczestniczkami konkursu (zwanymi dalej autorami/kami) mogą być 

uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Polski 

oraz studenci i studentki wszystkich kierunków wszystkich uczelni znajdujących się 

na terenie Polski. 

3. Uczestnikami i uczestniczkami konkursu mogą być wyłącznie osoby w wieku 16-26 

lat (włącznie). 

4. Konkurs jest organizowany dla społeczności wspolnie.eu. Uczestnicy i uczestniczki 

konkursu muszą być zarejestrowani na platformie Parlamentu Europejskiego 

wspolnie.eu. Rejestracji można dokonać pod adresem: https://wspolnie.eu/pl/.  

5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione u Organizatora oraz 

członkowie ich najbliższej rodziny (to znaczy małżonkowie, wstępni, zstępni, 

rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w 

stosunku przysposobienia). 
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6. W przypadku osób niepełnoletnich pracę graficzną do Konkursu w imieniu 

Autora/ki ma prawo zgłosić osoba pełnoletnia, która jest rodzicem lub opiekunem 

prawnym Autora/ki. 

 

§ 7 

7. Praca graficzna musi dotyczyć tematyki konkursu, określonej w § 4 Regulaminu. 

8. Praca graficzna powinna być przygotowana w języku polskim. 

9. Prace graficzne muszą być oryginalne, nigdzie niepublikowane. 

10.  Prace graficzne nie mogą być kopią lub adaptacją już istniejących utworów. 

11.  Prace graficzne nie mogą zawierać materiałów powstałych na zlecenie 

któregokolwiek z organizatorów konkursu. 

 

§ 8 

12. Przystąpienie do konkursu oznacza:  

a. akceptację przez autora/kę (rodzica lub opiekuna prawnego) wszystkich 

warunków określonych w niniejszym regulaminie; 

b. zgodę autora/ki (rodzica lub opiekuna prawnego) na nieodpłatne 

opublikowanie przez organizatora całości lub fragmentów nagrodzonych 

prac graficznych; 

c. że autor/ka pracy graficznej posiada zgodę osób występujących w pracy 

graficznej (jeśli dotyczy) na wykorzystanie wizerunku i publikację pracy 

graficznej na wszelkich polach eksploatacji (Organizatorzy są 

upoważnieni do weryfikacji posiadanych zgód.). 

d. autor/ka przystąpiła do społeczności wspolnie.eu; 

 

§ 9 

13. Każdy autor/ka może zgłosić wyłącznie jedną pracę do konkursu. 
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Rozdział IV. Nagrody w konkursie 

 

§ 10 

1. Autorom/kom najwyżej ocenionych prac zgłoszonych do konkursu zostaną 

przyznane nagrody – sprzęt do tworzenia profesjonalnej grafiki komputerowej: 

I miejsce – Tablet graficzny HUION 1060 Plus oraz mysz bezprzewodowa 

LOGITECH MX Master 3, dyplom 

II miejsce – Tablet graficzny HUION 1060 Plus, dyplom 

III miejsce – Tablet graficzny H640P, dyplom 

2. Oprócz 3 nagród głównych organizator może przyznać także wyróżnienia w 

konkursie. Wyróżnieni otrzymają zestawy gadżetów i dyplomy.   

3. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną opublikowane na stronach 

i w mediach społecznościowych Parlamentu Europejskiego. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagród lub przyznania 

mniejszej liczby nagród w przypadku, gdy nadesłane prace graficzne nie będą 

spełniać kryteriów formalnych lub merytorycznych określonych w niniejszym 

regulaminie.    

 

 

Rozdział V. Zgłoszenie pracy graficznej do konkursu 

 

§ 11 

 

1. Zgłoszenie pracy graficznej obejmuje przesłanie na adres 

konkurs.zielonylad@gmail.com do dnia 15.06.2021 r. (włącznie) w 

wiadomości elektronicznej zawierającej w załącznikach: 

a. pracę graficzną, 

b. wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. 
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§ 12 

2. Nadesłana praca graficzna musi być zapisana w formacie .jpg, .png albo .obj 

(przy grafice 3D), o minimalnym rozmiarze 1920x1080 pikseli (nie dotyczy 

grafiki 3D). 

3. Rozmiar pliku nadsyłanego pocztą e-mail nie może przekraczać 5 mb. W 

przypadku przekroczenia tego limitu konieczne jest skompresowanie pliku i 

umieszczenie go na publicznym serwerze (np. Dropbox) oraz przesłanie 

odnośnika do jego pobrania wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: 

konkurs.zielonylad@gmail.com. 

4. Nazwa pliku musi zawierać imię oraz nazwisko autora/autorki.  

§ 13 

 

5. Formularz zgłoszeniowy stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu. 

 

§ 14 

 

6. Zgłoszenia złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu zgłaszania prac 

graficznych. 

 

 

Rozdział VI. Ocena prac 

 

§ 15 

1. Zwycięskie i wyróżnione prace graficzne zostaną wyłonione przez kapitułę 

konkursu, którą powołują wspólnie organizatorzy konkursu. 

2. Kapituła konkursu dokona oceny formalnej i merytorycznej prac graficznych. 

3. Decyzja kapituły konkursu jest ostateczna. Od decyzji kapituły konkursu nie 

przysługuje odwołanie. 
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4. Protokół z posiedzeń kapituły konkursu sporządza sekretarz kapituły konkursu. 

Do protokołu z posiedzenia konkursu zostanie dołączone zbiorcze zestawienie z 

wynikami oceny formalnej i merytorycznej prac. 

 

§ 16 

1. Proces oceny prac graficznych jest dwuetapowy i obejmuje ocenę formalną oraz 

ocenę merytoryczną. 

2. Za ocenę formalną prac graficznych odpowiada sekretarz kapituły konkursowej.  

3. Ocenie formalnej podlegają poniższe elementy: 

1) termin wpłynięcia dokumentów konkursowych; 

2) kompletność wymaganych dokumentów konkursowych; 

3) kwalifikowalność wieku uczestnika/uczestniczki i szkoły, do której uczęszcza 

autor/ka pracy graficznej; 

4) przynależność do społeczności wspolnie.eu.  

 

§ 17 

1. Członkowie kapituły konkursu dokonują oceny prac graficznych według 

poniższych kryteriów: 

 

1) Walory merytoryczno-edukacyjne: 

a. zgodność pracy graficznej z tematyką konkursu, 

b. wartość edukacyjna pracy, 

c. sposób ujęcia tematu. 

 

2) Walory artystyczno-kompozycyjne: 

a. kompozycja i technika wykonania, 

b. stopień złożoności (trudności) wykonania pracy, 

c. atrakcyjność ujęcia zagadnienia – kreatywność i pomysłowość. 
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Rozdział VII. Czas trwania i ogłoszenie wyników Konkursu 

 

§ 18 

1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą od 20 maja 2021 do 15 czerwca 

2021 r. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od momentu 

zakończenia przyjmowania zgłoszeń. 

3. O wynikach konkursu zwycięzcy i zwyciężczynie zostaną powiadomieni w formie 

mailowej. 

4. Lista laureatów konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej za 

pośrednictwem strony internetowej Parlamentu Europejskiego. 

5. Nagrody główne zostaną wręczone drogą pocztową. 

6. Prace zwycięskie i wyróżnione zostaną opublikowane na stronach i w mediach 

społecznościowych Parlamentu Europejskiego w Polsce do końca 2021 r. 

 

 

Rozdział VIII. Prawa autorskie 

 

§ 19 

1. Składając pracę graficzną autor/ka (rodzic lub opiekun prawny) oświadcza, że 

przysługują mu/jej osobiste prawa autorskie do utworu zgłoszonego do konkursu. 

2. Organizatorzy konkursu będą respektować osobiste prawa autorskie do 

nadesłanych prac graficznych w zakresie wskazanym przez uczestników, co 

oznacza, że ich publiczne udostępnienie nastąpi wraz z podaniem autora/autorów 

pracy graficznej i roku powstania pracy (2021) – na podstawie danych osobowych 

podanych przez uczestników i uczestniczki. 

3. Autorzy/ki prac nagrodzonych oraz wyróżnionych udzielą Parlamentowi 

Europejskiemu niewyłącznej, nieodpłatnej i bezterminowej licencji na 

wykorzystanie prac zgłoszonych na konkurs, w tym w szczególności do:  
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a) utrwalenia przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich 

znanych nośnikach, 

b) zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, 

analogowymi i optycznymi, drukarskimi, reprograficznymi itp.; 

c) publicznego udostępniania projektu w taki sposób, aby każdy miał do niego 

dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym; 

4. Dokonując zgłoszenia, autor/ka wyraża zgodę na opublikowanie jego/jej imienia 

i nazwiska oraz nazwy szkoły/uczelni przez organizatorów.  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania całości lub 

fragmentów nagrodzonych i wyróżnionych prac graficznych. 

6. W przypadku skorzystania z prawa publikacji, o którym mowa w pkt. 3, 

Organizator może zwrócić się do autora/autorki pracy graficznej o jej 

adaptowanie dla potrzeb organizatorów konkursu. 

 

Rozdział IX. Dane osobowe 

 

§ 20 

1. Administratorami danych osobowych są Biuro Parlamentu Europejskiego w 

Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16A oraz TealTurtle 

Consulting Artur Wieczorek, z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Modrzewskiego 

38.  

2. Z administratorami można skontaktować się przez adres e-mail kontakt-

pl@wspolnie.eu (Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce) oraz 

konkurs.zielonylad@gmail.com (TealTurtle Consulting Artur Wieeczorek).    

3. Dane osobowe autorów/ek będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

konkursu, oceny prac konkursowych, ich ewentualnej publikacji oraz 

przekazania nagród konkursowych. 

4. Dane osobowe autorów/ek będą przetwarzane przez okres trwania konkursu 

do zakończenia procesu wręczenia nagród oraz publikacji prac. Po publikacji 

prac dane osobowe autorów/ek będą przetwarzane dla celów informacyjno-
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komunikacyjnych Parlamentu Europejskiego zgodnie z polityką określoną na 

stronie www.wspolnie.eu.  

5. Uczestnikom i uczestniczkom konkursu przysługuje prawo dostępu do danych 

osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 

interesu administratora, uczestnikom i uczestniczkom przysługuje prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w 

konkursie.  

 

 

Rozdział X. Postanowienia końcowe 

 

§ 21 

1. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie byli w stanie 

przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec, w tym wystąpienie siły wyższej. 

2. Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, 

o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie oraz do 

odwołania konkursu bez podania przyczyny. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród. 

Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 

internetowej organizatorów.  

 

§ 22 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób 

trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej przez uczestników 

i uczestniczki, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim. 

4. Autor/ka (rodzic lub opiekun prawny) pracy graficznej ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec organizatorów i osób trzecich w przypadku, gdyby 
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udostępniona praca graficzna naruszała prawa, w szczególności prawa autorskie 

oraz dobra osobiste osób trzecich.   

5. W przypadku naruszenia przez autora/kę postanowień niniejszego regulaminu, 

organizator może wykluczyć go/ją z udziału w konkursie. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

 

Lista załączników: 

 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do konkursu. 

Załącznik nr 2 – Zaproszenie do konkursu.  

 

  


