Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28/2019
Dyrektora WUP w Szczecinie
z dnia 28.03.2019 r.

REGULAMIN KONKURSU „EFS szansą na biznes”
Organizator
§1
1. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przy ul. Adama
Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Organizator udostępnia informacje o Konkursie na stronie internetowej www.wup.pl,
www.wup.pl/power, www.wup.pl/rpo, fanpage WUP w Szczecinie na portalu Facebook oraz
serwisach internetowych Instagram, Youtube i Twitter oraz w swojej siedzibie.
Postanowienia ogólne
§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie lub Organizatorze lub Administratorze danychoznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. Adama Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
b) Konkursie – oznacza to Konkurs pn. „EFS szansą na biznes”, przygotowany i ogłoszony przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
c) Uczestniku – oznacza to osobę biorącą udział w Konkursie pn. „EFS szansą na biznes”.
d) Pracy konkursowej – oznacza nagranie audiowizualne (film), promujący Europejski Fundusz
Społeczny pod hasłem „EFS szansą na biznes”.
Cel i tematyka Konkursu
§3
1. Konkurs pod nazwą „EFS szansą na biznes”, polega na przygotowaniu nagrania
audiowizualnego (filmu), promującego Europejski Fundusz Społeczny. Celem konkursu jest:
1) promocja Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w województwie zachodniopomorskim;
2) wskazanie możliwości skorzystania z Funduszu poprzez przedstawienie w ciekawy i inspirujący
sposób, jak środki EFS pozytywnie zmieniają życie osób które dzięki nim założyły własną
działalność gospodarczą;
3) podniesienie świadomości wśród mieszkańców województwa w zakresie wykorzystywania
środków unijnych, możliwości uzyskania wsparcia ze środków EFS na założenie własnej
działalności gospodarczej;
4) propagowanie „dobrych praktyk EFS” w województwie zachodniopomorskim;
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5) kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej i promocja Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Tematem Konkursu – jest nagranie audiowizualne (film), który w ciekawy i inspirujący sposób
ukazywać będzie jak Fundusze Europejskie wpłynęły na życie mieszkańców województwa
zachodniopomorskiego, którzy dzięki nim otworzyli własną działalność gospodarczą. Prace
powinny dotyczyć Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz ukazywać w jaki sposób uzyskanie środków z EFS wpłynęło
na decyzję o założeniu działalności gospodarczej, profil firmy i jak zostały wykorzystane.
Zasady Konkursu
§4
1. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby z województwa zachodniopomorskiego, które
uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na założenie własnej działalności
gospodarczej, otworzyły ją i na dzień zgłoszenia się do konkursu jest ona prowadzona.
Prowadzenie działalności sprawdzane będzie na podstawie zapisów w publicznych rejestrach:
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie ustawy z dnia
6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie
Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647 ze zm.) lub Krajowym Rejestrze
Sądowym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj.
Dz.U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.).
2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie prace konkursowe, które nie zostały uprzednio
zgłoszone do innego konkursu.
3. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub
fragmentem jakichkolwiek innych prac. Nie mogą być to także prace, które były publikowane
publicznie.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
oraz członkowie ich rodzin.
6. Za członków rodziny pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie uważa się
małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, osobę pozostającą w faktycznym pożyciu oraz
osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
tel. + 48 91 42 56 100
fax + 48 91 42 56 103
e-mail: sekretariat@wup.pl

Filia WUP w Koszalinie
ul. Słowiańska 15a
75-846 Koszalin
tel. + 48 94 34 45 033
fax + 48 94 34 45 030
e-mail: filia@wup.pl

www.wup.pl

Zasady uczestnictwa
§5
1. Prace konkursowe w postaci filmu powinny być wykonane w formie pliku multimedialnego
nagranego w jakości co najmniej Full HD (w formacie panoramicznym 16:9 oraz
o rozdzielczości 1920 × 1080), zapisanego w rozszerzeniach takich jak avi i/lub mp4 –
umożliwiających udostępnienie na stronach internetowych (np. na stronie internetowej WUP
oraz fanpage WUP w Szczecinie na portalu Facebook i serwisach internetowych Instagram,
Youtube i Twitter itp.) oraz odtwarzanie na urządzeniach mobilnych typu smartfon, tablet,
notebook oraz na telewizorach posiadających możliwość odtwarzania filmów z zewnętrznych
nośników pamięci (pendrive, dysk przenośny). W przypadku użycia nietypowych kodeków,
należy dołączyć je do pracy nagrywając na płycie z materiałem.
2. Obrazy w filmie powinny być kadrowane w poziomie.
3. Uczestnik w trakcie nagrania musi w jasny sposób umieścić informację słowną w ramach jakiego
Działania i Programu uzyskał środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
4. Czas trwania filmu wynosi od 60 sekund do 3 minut.
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Konkursu, które można pobrać
ze strony Organizatora – www.wup.pl, www.wup.pl/power lub www.wup.pl/rpo oraz dostarczyć
zgodnie z wymogami Regulaminu. Wraz z wypełnionym formularzem należy dostarczyć nośnik
danych typu pendrive / karta pamięci / płyta CD/DVD itp. z nagranym filmem.
6. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę konkursową.
7. WUP w Szczecinie zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie filmów:
a) niespełniających kryteriów tematycznych;
b) przesłanych w niewłaściwym formacie;
c) niemożliwych do odczytania lub uszkodzonych np. z powodu nieodpowiedniego
zabezpieczenia przesyłki;
d) zawierających

treści

obraźliwe,

nawołujące

do

przemocy,

odwołujące

się

do jakiejkolwiek dyskryminacji;
e) przekazanych po terminie;
f)

niezgodnych z Regulaminem;

g) przesłanych bez wymagalnych zgód z Załącznika nr 1.
8. Film nadesłany na Konkurs nie będzie zwrócony autorowi.
9. Formularz zgłoszeniowy wraz z nagranym filmem należy przesłać/dostarczyć osobiście
do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy
Kancelaria ogólna
parter
ul. Adama Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
z dopiskiem:
Konkurs „EFS szansą na biznes”.
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w terminie od 1 kwietnia 2019 roku do 15 maja 2019 roku (decyduje data wpływu
do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie).
10. Koszt przesyłki ponoszą uczestnicy Konkursu.
11. WUP w Szczecinie nie odpowiada za zniszczenie/uszkodzenie prac konkursowych złożonych
do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z powodu nieodpowiedniego zabezpieczenia
przesyłki.
12. W przypadku wykorzystania w filmach wizerunku osób trzecich, należy dołączyć pisemne
oświadczenie sporządzone przez te osoby, ze wskazaniem, że wyrażają one zgodę na jego
publikowanie i rozpowszechnianie w celach informacyjno – promocyjnych – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a) RODO (w tym na stronie internetowej WUP w Szczecinie, fanpage WUP w Szczecinie
na portalu Facebook, serwisie internetowym Instagram, Youtube i Twitter. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.
13. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko filmy, do których posiadają majątkowe prawa
autorskie. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność, związaną z użyciem przygotowanych
i przesłanych filmów, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób
trzecich.
14. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Uczestnik Konkursu składając swój podpis na formularzu zgłoszeniowym, zapewnia, że posiada
autorskie prawa majątkowe do przekazanej pracy konkursowej i wyraża zgodę na ich
nieodpłatne publikowanie i rozpowszechnianie.
15. W chwili przekazania pracy konkursowej do WUP w Szczecinie, uczestnik

przenosi na

Organizatora autorskie prawa majątkowe na nieodpłatne, bezterminowe

i

nieograniczone co do terytorium i kanału, wykorzystywanie przez niego filmów zgłoszonych do
Konkursu. Uczestnik przenosi je na WUP w Szczecinie na zasadzie wyłączności do
opracowanego materiału, zwanego dalej utworem, na następujących polach eksploatacji:
1) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu:
a) wytwarzanie określonej liczby egzemplarzy utworu techniką cyfrową;
b) tłumaczenie na języki obce;
c) kopiowanie utworu na dowolny nośnik;
d) wprowadzenie utworu do pamięci komputerów lub serwerów sieci komputerowych.
2) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono:
wprowadzenie do obrotu, użyczenie, dzierżawa lub najem oryginału lub egzemplarzy utworu.
3) W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 2:
a) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy utworu;
b) wykorzystanie utworu we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych;
c) wprowadzenie utworu do sieci Internet lub innej sieci szerokiego dostępu;
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d) w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie
z utrwaleniem w pamięci ROM;
e) publiczne powielanie, wyświetlanie, remitowanie, odtworzenie lub wystawianie utworu, w tym
na wystawach, podczas seminariów i zebrań;
f)

inne publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4)

W zakresie edycji utworu, poprzez usunięcie i/lub dogranie części materiału.

5)

W zakresie przekazania utworu do wykorzystania w działaniach informacyjno-promocyjnych
innym instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Funduszy Unijnych w Polsce w tym:
Ministerstwom, Instytucjom Zarządzającym, a także Komisji Europejskiej.

16. Nadesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Nagrody
§6
1. Autorom najlepszych prac konkursowych zostaną przyznane nagrody w formie kart
podarunkowych:


Dla uczestników konkursu, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach RPO WZ 20142020:





za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 3 000 zł;



3 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości 1 000 zł.

Dla uczestników konkursu, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach PO WER 20142020:


za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 3 000 zł;



3 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości 1 000 zł.

2. W przypadku, gdy laureat Konkursu otrzyma nagrodę, której całkowita ustalona wartość
przekroczy kwotę, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1509 ze zm.), zostanie mu przyznana
dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody głównej, która nie
zostanie wypłacona bezpośrednio laureatowi Konkursu, ale odprowadzona przez WUP do
właściwego urzędu skarbowego (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych).
3. Fundatorem nagród jest WUP w Szczecinie. Nagrody finansowane są ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
4. Lista nagrodzonych autorów prac zostanie opublikowana na stronie internetowej WUP
w Szczecinie www.wup.pl, www.wup.pl/power, www.wup.pl/rpo, w terminie do dnia 30 czerwca
2019 roku.
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5. Wręczenie nagród – podsumowanie Konkursu - odbędzie się w terminie do dnia 30 czerwca
2019 roku.
6. W przypadku, gdy laureat Konkursu nie przybędzie na uroczystość wręczania nagród, będzie
miał możliwość odebrania nagrody w terminie do dnia 15 lipca 2019 roku.
7. W przypadku nieodebrania nagrody w ww. terminie określonym w § 6 pkt. 6 laureat Konkursu
traci prawo do przyznanej nagrody.
8. Komisja oceniająca zastrzega sobie prawo do nieprzyznania części nagród w zależności
od jakości, ilości i rodzaju nadesłanych prac.
Komisja oceniająca
§7
1.

W celu oceny prac konkursowych, zostanie powołana przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Szczecinie Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Szczecinie, zaproszeni przedstawiciele środowisk artystycznych oraz osoby wskazane
przez Organizatora.

2.

Komisja zostanie powołana Zarządzeniem Dyrektora WUP w Szczecinie. Skład Komisji
zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu wręczenia nagród laureatom.
Przed przystąpieniem do oceny członkowie komisji zobligowani są do zapoznania się
z Regulaminem konkursu i podpisania Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3, a także
zawarcia umowy w zakresie powierzenia danych osobowych - załącznik nr 4.

3.

Zadaniem Komisji będzie:

a)

kwalifikacja dostarczonych prac zgodnych z Regulaminem Konkursu;

b)

ocena zgłoszonych prac;

c)

przyznanie nagród.

4.

Komisja dokona oceny nadesłanych prac wg następujących kryteriów oceny:

a)

zgodność przesłania zawartego w pracy z celem Konkursu,

b)

wyrazistość przekazu;

c)

zawartość merytoryczna;

d)

oryginalność i pomysłowość;

e)

jakość i estetyka pracy;

5.

Komisja oceniająca zbierze się w siedzibie WUP w Szczecinie w terminie do dnia
1 czerwca 2019 roku. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o miejscu i terminie wręczenia
nagrody pisemnie.

6.

W pracach Komisji uczestniczyć będzie, wskazany przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Szczecinie, pracownik pełniący rolę Sekretarza.

7.

Posiedzenie Komisji uznaje się za zakończone w momencie zatwierdzenia protokołu z prac
Komisji, sporządzonego przez Sekretarza.

8.

Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie bądź
osoba przez niego wskazana.
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9.

Wszelkie kwestie sporne dotyczące pracy Komisji oraz ustalenia rozstrzygane są przez
Przewodniczącego Komisji.

10. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania prac Komisji i jego terminowością czuwać będzie
Przewodniczący Komisji.
11. Decyzja Komisji w sprawie wyboru Laureatów w poszczególnych kategoriach jest ostateczna
i nie podlega odwołaniu.

12. Wybór laureatów jest utajniony do dnia ogłoszenia wyników.
Wykorzystanie prac uczestników
§8
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac, dokonywania
niezbędnych opracowań, skrótów, innych modyfikacji nadesłanych prac, a także do szerokiego
wykorzystywania ich w celach promocyjnych i informacyjnych, publikacjach związanych z działalnością
organizatora.
Ochrona danych osobowych
§9
1.

Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

2.

Poprzez złożenie podpisów w formularzu (Załącznik nr 1 do Regulaminu) – uczestnik wyraża
zgodę na przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w § 5 pkt 14.

3.

Uczestnik potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną, w której znajdują się
najistotniejsze informacje dotyczące m.in. celu, zakresu, czasu przetwarzania danych
osobowych.

4.

Administrator zapewnia przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

5.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez
email: iod@wup.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

6.

W związku z art. 28 RODO Organizator – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie powierza
członkom Komisji o której mowa w § 7, przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu
„EFS szansą na biznes” w związku z pełnieniem funkcji członka Komisji dokonującej wyboru
laureatów, w imieniu i na rzecz Właściwego Administratora danych osobowych, na warunkach
i celach opisanych w umowie powierzenia, stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu.
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Dodatkowe informacje
§ 10
1. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela pani Agnieszka Wilk pod numerem
tel. 91 42 56 164, e-mail: agnieszka_wilk@wup.pl.
2. Regulamin Konkursu opublikowany zostanie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Szczecinie www.wup.pl, www.wup.pl/power,www.wup.pl/rpo
3. Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy – zgodnie z Regulaminem niniejszego Konkursu
powinien być dołączony do przesłanej pracy co stanowić będzie o zakwalifikowaniu się
do Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Wszystkie informacje
o zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej WUP w Szczecinie
www.wup.pl, www.wup.pl/power, www.wup.pl/rpo.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.
6. Organizator

Konkursu

może

odwołać

organizację

Konkursu

w

przypadku

małego

zainteresowania uczestników.

Załączniki:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formularz zgłoszenia.
Oświadczenie osoby trzeciej.
Oświadczenie członka Komisji w sprawie Regulaminu konkursu.
Umowa powierzenia członkom komisji danych osobowych uczestników konkursu.
Oświadczenie dotyczące przetwarzania i powierzania danych osobowych członka Komisji.
Oświadczenie członka Komisji o zniszczeniu danych osobowych.
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