REGULAMIN KONKURSU „Kapitał Wielkich MoŜliwości”
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu „Kapitał Wielkich MoŜliwości” jest Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego z siedzibą w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 19, 20-072 Lublin
1.2. Tematyka konkursu określona jest frazą ”Kapitał Wielkich MoŜliwości.” Organizatorzy nie
narzucają swoich interpretacji tematu, zaznaczają jednak Ŝe nadesłane prace powinny
koncentrować się na szeroko pojmowanych zagadnieniach związanych z pracą i edukacją w
kontekście oferty PO KL.
1.3. Konkurs trwa od 14 kwietnia do 20 maja 2009 roku. Rozstrzygniecie nastąpi do 30 maja 2009
roku, a zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie oraz drogą elektroniczną (mail).
1.4. Wszelkie dodatkowe informacje umieszczane będą na stronie www.efs.lubelskie.pl

2. Zasady konkursu
2.1. Na konkurs moŜna zgłaszać zarówno fotografie, jak i prace graficzne.
2.2. Organizatorzy przewidują przyznanie nagrody głównej oraz wyróŜnień. Nagrodą główną będzie
14 dniowa ekspozycja zwycięskiej pracy – na 5 billboardach w miastach: Lublin, Zamość, Chełm,
Biała Podlaska, Puławy.
2.3. Nagrodą specjalną będzie miesięczna praktyka w agencji reklamowej Vena Art, która jest
odpowiedzialna za kampanię promocyjną programu Kapitał Ludzki. Laureata nagrody specjalnej
wybierze jury powołane przez Vena Art.
2.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania dowolnej liczby wyróŜnień.
2.5. Wyboru nagrodzonych prac dokona jury powołane przez organizatora.
2.6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pienięŜny.
2.7. Nagrody zostaną wręczone osobiście w trakcie ogłoszenia wyników konkursu w formie
symbolicznego dyplomu w trakcie ogłoszenia wyników. O dokładnej dacie i miejscu wręczenia
nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną (e-mail).
2.8. Organizator zapewnia sobie prawo wystawienia na wystawie po konkursowej tylko wybranych
przez siebie prac.
2.9. W przypadku, gdy nagrodzony autor nie będzie mógł zgłosić się osobiście nagroda zostanie
przesłana pocztą na koszt Organizatora.

3. Zasady uczestnictwa
3.1. Uczestnikami konkursu mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne .Organizatorzy nie
wprowadzają limitu wieku, miejsca zamieszkania, narodowości oraz Ŝadnych innych ograniczeń.
3.2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
3.3. KaŜdy z uczestników moŜe zgłosić maksymalnie 6 prac.
3.4. KaŜda z prac oceniana jest oddzielnie.
3.5. Prace moŜna zgłaszać wyłącznie indywidualnie. Organizatorzy dopuszczają moŜliwość
oznaczenia wspłóautorstwa, jednak Ŝe są zobligowani do respektowania postanowień niniejszego
regulaminu wyłącznie wobec osoby zgłaszającej.
3.6. Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie na adres konkurs@efs.lubelskie.pl lub

konkurs@lubelskie.pl wiadomości e-mail zawierającej:
- Dane autora pracy: Imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania
- Załącznik w formie pliku w formacie do wyboru (.jpg, .pdf) z pracą konkursową.
Dopuszczalny rozmiar pliku to 8MB, rozmiar prac konkursowych powinien być zbliŜony
do 50,4 cm szerokości i 23,8 cm wysokości.
3.7. W przypadku zgłoszenia pracy przez osobę niepełnoletnią naleŜy dołączyć oświadczenie
rodzica/opiekuna prawnego zawarte w formularzu zgłoszeniowym.
3.8. Zgłaszający się moŜe dołączyć do zgłaszany prac dodatkowy opis (np. parametry techniczne,
miejsce/obiekt/wydarzenie uwiecznione w pracy).
3.9. Nadesłanie prac następuje na koszt Zgłaszającego się do konkursu.
3.10. Ostateczną datą przyjęcia zgłoszenia jest 20 maja 2009 roku do godziny 15.00 czasu
środkowoeuropejskiego. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.
3.11. Nadesłane prace nie będą zwracane.
3.12. Udział w konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania
przez organizatora prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji
i dowolnym nakładzie, uŜywania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się
do rozpowszechnienia, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, a takŜe
publicznego prezentowania w ramach działań towarzyszących kampanii „Kapitał Wielkich
MoŜliwości” realizowanej przez DEFS oraz innych działaniach związanych z Programem
Operacyjnym Kapitał Ludzki do końca 2015 roku.
3.13. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, Ŝe nie będą one zagraŜały ani naruszały
praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw
autorskich, oraz Ŝe osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki
utrwalono w pracach i uprawnienia do wyraŜania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w
zakresie opisanym w pkt. 3.12.

„Kapitał Wielkich MoŜliwości”
Regulamin konkursu ogłoszonego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego województwa lubelskiego w Lublinie
Strona 2 z 3

4. Ochrona danych osobowych
4.1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyraŜeniem zgody na zasady Konkursu zawarte w
niniejszym regulaminie.
4.2 Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z
organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926).
4.3 Ograniczone dane (tytuł pracy, imię i nazwisko, miejscowość) dotyczące autorów zdjęć
nadesłanych na konkurs zostaną opublikowane w materiałach informacyjnych dotyczących
konkursu, a takŜe mogą być publikowane przez Organizatora wraz ze zdjęciami.
4.4. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników konkursu z
zastrzeŜeniem postanowień punktu 4.3.
4.5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu będzie
Organizator.

5. Inne postanowienia
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz zmiany
niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od chwili umieszczenia go na
stronie internetowej: www.efs.lubelskie.pl
5.2. Podanie nieprawdziwych, lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich wcale
powoduje wykluczenie z konkursu.
5.3. W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów nagrodzony zwycięzca konkursu
będzie miał obowiązek uiszczenia podatku dochodowego, nagroda rzeczowa będzie wydana po
opłaceniu takowego.
5.4. Wysłanie Zgłoszenia uczestnictwa równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
5.5. Niniejszy konkurs nie jest „gra losową” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr68, poz. 341 z póź. zm.).
5.6. W kwestiach nie regulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
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