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REGULAMIN KONKURSU „EU bliżej niż myślisz” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin konkursu „EU bliżej niż myślisz” (zwany dalej „Regulaminem”)  określa 

organizację i przebieg konkursu, jak również zasady udziału i nagrody konkursowe. 

2. Celem konkursu „EU bliżej niż myślisz (zwanego dalej „Konkursem”), jest promocja 

zmian jakie nastąpiły na terenie województwa Podlaskiego związanymi z wartościami, 

prawem, wspólnym rynkiem i prawami mieszkańców regionu jako obywateli Unii 

Europejskiej. 

3. Konkurs organizowany jest w związku z Europejskim Dniem Języków – 

międzynarodowym świętem, ustanowionym z inicjatywy Rady Europy, obchodzonym 

w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków 

do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.  

4. Organizatorem Konkursu jest EUROPE DIRECT Podlaskie prowadzony przez 

Fundację Prawo i Partnerstwo z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, lok. 101, mieszczącą 

się w Budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 15-213 Białystok, 

REGON: 200150644, NIP: 5423033676, KRS: 0000282194. 

5. Przedmiotem konkursu jest nagranie amatorskiego filmu w języku innym niż język 
polski pokazującego w jaki sposób uczestnik lub osoby z jego otoczenia postrzegają 

zmiany jakie nastąpiły na terenie województwa Podlaskiego związane z wartościami, 

prawem, wspólnym rynkiem i prawami mieszkańców regionu jako obywateli Unii 

Europejskiej. 

6. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronie internetowej 

edpodlaskie.eu (zwanej dalej „Stroną Internetową”), w okresie do 25 września 2022 

r. do godz. 23.59 (zwanym dalej „Czasem Trwania Konkursu”. 

7. Konkurs została podzielony na dwie kategorie: 

a) szkoła, 

b) uczeń, 
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§ 2 Nagrody 

8. Nagrodami w Konkursie (zwanymi dalej „Nagrodami”) są nagrody finansowe w 

postaci bonów zakupowych popularnych i ogólnodostępnych sieci handlowych.  

9. Wysokość nagród: 

a) Nagroda główna 500,00 zł w kategorii szkoła, 

b) Nagroda indywidualna 300,00 zł w kategorii uczeń za 1. Miejsce, 

c) Nagroda indywidualna 200,00 zł w kategorii uczeń za 2. Miejsce, 

d) Nagroda indywidualna 100,00 zł w kategorii uczeń za 3. Miejsce, 

10. Zwycięzcy obu kategorii wiekowych zostaną wyłonieni przez Jury Organizatorów 

Konkursu. 

11. Zwycięzcy otrzymają bony zakupowe we wskazanych przez siebie sieciach 

handlowych. 

12. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości w dniu 26 września 2022 r. 

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie edpodlaskie.eu (zwanej dalej 

„Stroną Internetową”). 

§ 3 Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu 

14. Uczestnikiem Konkursu może być: 

a) placówka oświatowa w myśl przepisów Art. 4. ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), 

zlokalizowanej na terenie województwa Podlaskiego – w kategorii szkoła, 

b) osoba fizyczna w wieku do 26 lat uczęszczająca do placówki oświatowej 

znajdującej się na terenie województwa podlaskiego – w kategorii uczeń. 

15. Film konkursowy może mieć maksymalnie  2 minuty. 
16. Organizator zastrzega, że: 

a) jeden autor może wysłać maksymalnie jeden film, 

b) w przypadku wysłania więcej niż jednego filmu przez jednego autora opublikowany i 

oceniony zostanie tylko jeden film, wysłany jako pierwszy. 

17. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie Filmu Organizatorowi konkursu 
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poprzez następujące kanały: 

a) film stanowiący załącznik do wiadomość e-mail wysłany na adres 

biuro@edpodlaskie.eu, gdzie maksymalna wielkość pliku to 100 mb, 

b) link do chmury z opublikowanym filmem wysłany w wiadomości e-mail na adres 

biuro@edpodlaskie.eu, 

c) link do jednego z popularnych serwisów z filmami (YouTube, Facebook, Vimeo, 

TikTok) z opublikowanym filmem wysłany w wiadomości e-mail na adres 

biuro@edpodlaskie.eu, 

18. Za nieakceptowalne, niepodlegające publikacji i pozbawiające możliwości wygrania 

Nagród, będą uznane materiały: 

a) o charakterze reklamowym lub mające na celu prowadzenie agitacji politycznej 

lub religijnej, 

b) których treść lub publikacja narusza prawa innych podmiotów, w tym narusza 

ich prawa autorskie lub prawa chroniące ich wizerunek, 

c) sprzeczne z prawem polskim, w szczególności wzywające do nienawiści 

rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujące przemoc, propagujące nielegalne 

używki, 

d) uznawane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub 

naruszające zasady współżycia społecznego, 

e) zawierające wulgaryzmy. 

19. Zgłoszone do Konkursu filmy będą publikowane na stronie edpodlaskie.eu.  

§ 4 Dane osobowe 

20. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów. 

21. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe osób zgłaszających udział w Konkursie 

w celu jego przeprowadzenia oraz wydania przyznanych Nagród. 

22. W przypadku Laureatów również w celach podatkowych i archiwizacyjnych. 

23. Przetwarzanie danych obywa się zgodnie z RODO - 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 
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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]. 

24. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działań 

informacyjnych i promocyjnych dotyczących Europejskiego Dnia Języków, nie 

dłużej niż do 31 października 2023 roku. 

25. Koordynator zbiera i przetwarza w szczególności następujące dane osobowe: dane 

identyfikacyjne: imię, nazwisko, numer PESEL, dane kontaktowe: adres 

zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail. 

26. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

27. W razie niepodania danych osobowych nie będzie możliwe uczestnictwo w Konkursie. 

28.  Dostęp do danych osobowych mają uprawnieni pracownicy i współpracownicy 

Koordynatora. Dane są powierzone podmiotowi, który świadczy usługi związane z 

hostingiem i utrzymaniem Strony internetowej „edpodlaskie.eu”. 

29. Prawa osób, których dane dotyczą: 

a) prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, 

b) ograniczenia ich przetwarzania przysługuje jeżeli spełnione są przesłanki 

określone w art. 18 RODO, 

c) prawo do sprzeciwu, 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych. 

30. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

31.  W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych, kontakt z Inspektorem     

Ochrony     Danych     powołanym     przez      Koordynatora jest możliwy pod adresem: 

Fundacja Prawo i Partnerstwo z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, lok. 101, mieszczącą 

się w Budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 15-213 Białystok, 

REGON: 200150644, NIP: 5423033676, KRS: 0000282194. 

a) poczta elektroniczna: IOD@edpodlaskie.eu. 

 

https://edpodlaskie.eu/
mailto:biuro@edpodlaskie.eu
https://edpodlaskie.eu/
mailto:IOD@edpodlaskie.eu


 

 
 

 
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Podlaskie 

prowadzony jest przez Fundację Prawo i Partnerstwo 

ul. Mickiewicza 1, lok. 101, 15-213 Białystok 

tel. +48 85 745 72 07, www edpodlaskie.eu  

e-mail biuro@edpodlaskie.eu 

§ 5 Postanowienia końcowe 

32. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci 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 oraz przedłożenia dodatkowych 

dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu 

kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu, warunków wynikających z 

przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych wymagań powoduje 

wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do 

Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora (uprawnia 

Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody). 

33. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na 

Stronie Internetowej „edpodlaskie.eu”. 

34. Oficjalna grafika Konkursu: 
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