
 
 

Regulamin Konkursu fotograficznego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”.  
 

§ 1 

ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu jest Województwo Dolnośląskie Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – 
Filia we Wrocławiu, który      jest instytucją wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VI - „Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich”, Priorytetu VII – „Promocja integracji społecznej”, Priorytetu VIII – „Regionalne 
kadry gospodarki” (Działanie 8.1).  oraz Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach (Poddziałanie 9.6.1, 9.6.2 i 9.6.3)  

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

 

§ 2 

CEL I ZADANIA KONKURSU 

1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej,  

2. Zachęcenie mieszkańców Dolnego Śląska do czynnego zainteresowania się tematyką Unii 
Europejskiej, 

3. Zwrócenie uwagi na zmiany, jakie nastąpiły w ich otoczeniu od czasu akcesji Polski do Unii 
Europejskiej, 

4. Popularyzacja wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju kraju oraz regionu, 

5. Promocja Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie dolnośląskim wśród 
mieszkańców regionu poprzez upowszechnienie i popularyzację prac konkursowych. 

 

§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa dolnośląskiego. 

2. Prace biorące udział w Konkursie powinny być pracami autorskimi, wcześniej nie 
publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach w tym również ogłoszonych przez 
Województwo Dolnośląskie Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Uczestnictwo w Konkursie jest 
potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku. 

3. Praca konkursowa powinna być przygotowana przez autora w sposób samodzielny, rzetelny 
oraz nienaruszający praw autorskich innych osób.  



4.Uczestnik Konkursu oświadcza, że przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z 
tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec organizatora Konkursu w sprawie naruszenia 
praw autorskich dotyczących pomysłu zgłoszonego przez uczestnika. 

5. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i 
nazwiska oraz wykorzystanie całości lub części przesłanego na Konkurs tekstu i materiałów 
graficznych (zdjęcia, znaki, wykresy) w formie publikacji na stronach internetowych organizatora 
Konkursu, profilu DWUP na portalu społecznościowym Facebook, artykułach prasowych 
zamieszczanych przez Organizatora w prasie o zasięgu regionalnym oraz w pozostałych 
publikacjach organizatora konkursu.  

6. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie bezpłatne.  

7. Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia fotografii zgodnych z tematyką Konkursu 
(maksymalnie 3 sztuki, w formacie 15x20 cm wydrukowanych na papierze fotograficznym oraz 
w wersji cyfrowej – format JPG, przy rozdzielczości każdego pliku nie mniejszej niż 5 mpix). Do 
każdej złożonej fotografii należy sporządzić część opisową w wersji wydrukowanej oraz 
elektronicznej (maksymalnie 1 strona formatu A4, czcionka - 12). Wersje elektroniczne fotografii 
wraz z częścią opisową powinny być nagrane na płycie CD/DVD. Nazwy plików ze 
zdjęciem/zdjęciami powinny być tożsame z nazwą pliku z częścią opisową do zdjęć.   

Ocenie Jury podlegać będzie część fotograficzna i opisowa. 

8. Prace w wersji wydrukowanej oraz elektronicznej wraz z wypełnionym, podpisanym i 
wydrukowanym formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik do niniejszego 
Regulaminu) należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską, bądź dostarczyć osobiście do 
kancelarii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia we Wrocławiu: 

Armii Krajowej 54 

50-541 Wrocław 

Z dopiskiem na kopercie Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” 
 

Płyta CD/DVD winna być dodatkowo opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.  

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa w dniu 30 czerwca 2014r. Decyduje data wpływu 
pracy konkursowej do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.  

9. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie 3 prace.  

10. W przypadku stwierdzonych nadużyć poczynionych przez uczestników Konkursu 
polegających w szczególności na: kopiowaniu prac innych  uczestników Konkursu, niespełnieniu 
warunków określonych w niniejszym regulaminie Organizator zastrzega sobie prawo do 
wyłączenia z Konkursu prac.   

11. Organizator nie odsyła uczestnikom Konkursu prac biorących udział w Konkursie, prac 
zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych. Z chwilą nadesłania prace autorskie 
przechodzą na własność organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do 
nadesłanych prac. 



12. Praca złożona bez wymaganego w Regulaminie załącznika oraz niespełniająca zasad 
uczestnictwa nie będzie brana pod uwagę przez Komisję Konkursową i nie będzie podlegała 
ocenie. 

13. Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac. 

14. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia prac powstałe w czasie przesyłki. 

 

§ 4 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Organizator powoła Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”. 

2. W skład Komisji wejdzie 3 pracowników DWUP . 

3. Do zadań Komisji należeć będzie ocena zgłoszonych prac oraz wyłonienie 3 laureatów. 

4. Kryteriami oceny będą: 

1) zgodność złożonej pracy/prac z głównymi założeniami przedmiotowego Konkursu – 
powinna ona/powinny one obrazować (w formie zdjęcia/zdjęć) zmiany dokonane w 
regionie które zadziały się/ zostały zrealizowane przy wykorzystaniu środków z 
Europejskiego Funduszu Społecznego od momentu wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej, 

2) jakość wykonania zdjęcia/zdjęć oraz atrakcyjność dołączonego tekstu/tekstów, 

3) oryginalność. 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nieodwołalne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 

§ 5 

NAGRODY  

1. Dla zwycięzców przewidziane są następujące nagrody:  

a) I miejsce: Tablet 

b) II miejsce: Aparat fotograficzny 

c) III miejsce: Plecak turystyczny  

2. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody i niewyłaniania zwycięzcy, jeśli 
żaden ze zgłoszonych pomysłów nie znajdzie uznania Komisji Konkursowej lub wszystkie złożone 
prace nie będą spełniały warunków Konkursu.  

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 14 lipca 2014r. Lista  zwycięzców zostanie 
opublikowana na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
poświeconej PO KL: www.pokl.dwup.pl w terminie do 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia 
Konkursu. Ponadto zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród drogą 
telefoniczną, na numer podany w zgłoszeniu lub wskazany do kontaktu adres e-mail, w terminie 

http://www.pokl.dwup.pl/


do 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. W przypadku braku możliwości kontaktu 
(telefonicznego lub poprzez e-mail)  z laureatem, organizator Konkursu zastrzega sobie prawo 
do odstąpienia od wydania przyznanej nagrody. 

4. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do odbioru przyznanej mu nagrody na osoby 
trzecie. 

5. Nagroda rzeczowa nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny w wysokości jej 
równowartości.  

6. Wręczenie nagród dla autorów nagrodzonych prac planowane jest we wrześniu 2014r.  

7. Laureaci, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, mogą odebrać 
nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora. 

8. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do pokrycia 
jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Zwycięzcę Konkursu. 

9. Laureat Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku jej nieodebrania w terminie 60 dni 
kalendarzowych od wręczenia nagród. 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy  - www.pokl.dwup.pl. 

2. Wszelkich informacji na temat Konkursu można zasięgać w Dolnośląskim Wojewódzkim 
Urzędzie Pracy - Wydział Promocji i Informacji, pod nr tel. 71/39-74-110 lub 111, e-mail: 
pawel.pacek@dwup.pl. 

3. Kwestie sporne dotyczące interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu oraz sytuacje 
nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl  

5. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych                          
i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie 
postanowienia niniejszego Regulaminu. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie podmiotów trzecich. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 
polskiego. 

8. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu fotograficznego „Dolny Śląsk w Unii 
Europejskiej”. 

http://www.pokl.dwup.pl/

