
Z Funduszami Europejskimi za Pan Brat – projekt realizowany przez  

Stowarzyszanie Instytut Nowych Technologii 

Wydarzenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach 
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Regulamin konkursu na # (hasło) promujące wsparcie 

środków Funduszy Europejskich 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii 

z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 55, 90-009, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs trwa od 10 do 30 września 2019, rozstrzygnięcie zaplanowano na 10 

października 2019, informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone 

profilu społecznościowym Organizatora- 

https://www.facebook.com/newtechlodz/ i stronie WWW Organizatora – 

newtechlodz.com. 

3. Konkurs jest częścią projektu „ Z Funduszami Europejskimi za pan brat”, który 

realizowany jest przy udziale środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020. 

4. Konkurs skierowany jest do osób mieszkańców Polski zwanych dalej 

“Uczestnikami”. 

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o 

ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w 

Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego 

na uczestnictwo w Konkursie. (zał.2) 

6. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w 

siedzibie Organizatora oraz na profilu społecznościowym (Facebook) 

Organizatora. 

 

 

https://www.facebook.com/newtechlodz/


Z Funduszami Europejskimi za Pan Brat – projekt realizowany przez  

Stowarzyszanie Instytut Nowych Technologii 

Wydarzenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020. 

 

 

§ 2. Warunki udziału w konkursie 

1. Przedmiotem konkursu jest wymyślenie # (hasła) promującego wsparcie 

środków Funduszy Europejskich.  

2. Hasło musi być własnością Uczestnika, jednak wyraża on zgodę na jego 

upublicznienie. 

3. Hasło musi być pracą własną, autorską. 

4. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 hasła do konkursu. 

5.  Hasła muszą zostać przesłane na adres INT@newtechlodz.com do 30 

września 2019, do godziny 23:59. 

6. Do wysłanych haseł należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, który stanowi 

załącznik do Regulaminu. 

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

 

§ 3. Zasady wyboru hasła 

1. Hasła zostaną ocenione na podstawie kreatywności i nawiązania do tematyki 

Funduszy Europejskich . 

2. Nagrody będzie można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora od 31 

października  2019. 

3. Hasło zostanie ocenione przez 3-osobową Komisję. 

4. Każdy z członków Komisji wypełni kartę oceny pracy. 

5. 3 najlepiej ocenione hasła otrzymają karty podarunkowe o wartości 300zł. 

6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

7. Od decyzji Komisji nie ma odwołania. 
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Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na: 

1. wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym 

Regulaminie, 

2. przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z 

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 swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), jednocześnie przyjmując do wiadomości, że: 

a) administratorem jego danych osobowych jest  

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii  

ul. Sienkiewicza 55 

90-009 Łódź 

b) jego dane zbierane są w celu organizacji konkursu na hasło promujące 

wsparcie środków Funduszy Europejskich. 

            c) odbiorcą jego danych osobowych będzie  

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

Departament Promocji Funduszy Europejskich 

Ul. Wspólna 2/4 

00-926 Warszawa 

d) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; Dane 

kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - INT@newtechlodz.com 

e) podanie jego danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak ich 

podania uniemożliwia jego udział w Konkursie. 
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3. opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali 

społecznościowych imienia i nazwiska uczestnika oraz jego hasła. 

 

§ 4.  Informacje dodatkowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.  

2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator 

Konkursu.  

3. Organizator ma prawo  wykluczyć z udziału w Konkursie uczestnika 

Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w 

stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z 

Regulaminem Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i 

informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo 

uczestników Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe 

szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika 

Konkursu. 

3. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać u Organizatora: 

Agnieszki Urbaniak, pod numerem telefonu 42 632 27 20 lub pod adresem e-

mail: int@newtechlodz.com 
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Zał.1 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Imię i nazwisko Adres e-mail Zgłoszone hasło/hasła 
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Zał 2. 

 

ZGODA RODZICÓW na udział w Konkursie 

 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) 

…………………………………………………………………………………………… 

  

w Konkursie na # promujący wpływ Funduszy Europejskich, który jest częścią 

projektu „Z Funduszami Europejskimi za pan brat” , akceptuję Regulamin 

Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych 

Konkursu zgodnie z 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 swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

 

 

Data i popis Opiekuna ……………………………………… 

 

  


