REGULAMIN KONKURSU

„MÓJ GŁOS, MOJA EUROPA”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „MÓJ GŁOS, MOJA EUROPA” (zwanego dalej
„Konkursem”) jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą w
Warszawie (00-041 Warszawa), przy ul. Jasnej 14/16A.
2. Konkurs odbywa się w ramach obchodów Dnia Europy 2019 oraz z okazji 15-lecia
członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
3. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
a. Etap I - Nominacje – rozpoczyna się 23.04.2019 i trwa do 30.04.2019.
b. Etap II - Głosowanie – rozpoczyna się 11.05.2019 i trwa do 22.05.2019.
4. Zgłaszającym jest osoba fizyczna lub podmiot dokonujący nominacji
konkursowych.
5. Uczestnikiem Konkursu jest organizacja pozarządowa, która została nominowana i
przeszła do II etapu Konkursu.
6. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady udziału w
Konkursie.
§2
PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu jest wybór organizacji pozarządowej (fundacji lub
stowarzyszenia) zarejestrowanej na terenie Polski, której działania statutowe są
zbieżne z wartościami promowanymi przez Komisję Europejską w ramach
kampanii „EUandME” (https://europa.eu/euandme/frontpage_pl) i która wspiera
rozwój lokalnych społeczności, grup obywateli, poprzez pomoc m.in. w
zdobywaniu wiedzy, edukacji obywatelskiej, rozwijaniu pasji, rozwoju osobistym.
2. Celem Konkursu jest:
a. wsparcie organizacji pozarządowych prowadzących działania w obszarach
zdefiniowanych w ramach kampanii Komisji Europejskiej „EUandDME”;
b. zwrócenie uwagi społeczeństwa na to, jak unijne prawodawstwo i
podejmowanie przez UE inicjatywy umożliwiają obywatelom realizację ich
pasji i rozwój – od edukacji po podnoszenie kwalifikacji zawodowych, od
uprawiania sportu, po podróżowanie, od surfowania po Internecie, po
wolontariat za granicą;
c. zachęcenie obywateli do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i
udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja br.
§3

KWALIFIKACJA
1. Nominacje w Konkursie mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i
przez podmioty.
2. Osoby fizyczne dokonujące nominacji w I etapie Konkursu oraz głosujące w II
etapie Konkursu muszą mieć ukończone 18 lat.
3. Nominowana organizacja pozarządowa musi spełniać następujące kryteria:
a. Musi być organizacją aktywnie działającą;
b. Miejsce rejestracji: miejscowość do 200 000 mieszkańców (w przypadku
wątpliwości decydują najświeższe dostępne statystyki GUS);
c. Działania statutowe organizacji pozarządowej muszą nawiązywać do
wartości promowanych w kampanii „EUandDME”.
4. Dokonanie nominacji przez Zgłaszającego jest równoznaczne ze złożeniem
oświadczenia, że:
a. Zapoznał się i akceptuje w całości wszystkie postanowienia niniejszego
Regulaminu.
b. Wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych
przez Organizatora w celach i w zakresie związanym z organizacją i
przeprowadzeniem Konkursu oraz oświadcza, że został poinformowany o
tym, że administratorem danych osobowych jest Komisja Europejska,
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, z siedzibą: 00-041
Warszawa, ul. Jasna 14/16A będącą administratorem danych oraz, że
podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do
przeprowadzenia Konkursu, jak również o przysługującym prawie do wglądu
do jego danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich
usunięcia. W celu usunięcia Państwa danych, wglądu do nich lub ich
modyfikacji prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ecpoland@ec.europa.eu.
c. Ma ukończone 18 lat.
5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora
oraz osoby pozostające z Organizatorem w stałym stosunku zlecenia.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nominacje, które nie dotarły do
niego
z przyczyn od niego niezależnych lub zostały zgłoszone niepoprawnie.
7. Zgłaszający dokonujący nominacji jest zobowiązany do używania prawdziwych
imion i nazwisk, nazw organizacji pozarządowych oraz innych danych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zgłaszającego
nieprawdziwych danych nominowanej organizacji pozarządowej. Podanie
nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do Nagrody.
9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§4
ZASADY KONKURSU

1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
a. Etap I – Nominacje
b. Etap II - Głosowanie
2. Zwycięzcą Konkursu zostanie organizacja pozarządowa, która przejdzie etap I, i
która w etapie II uzyska największą liczbę głosów.
3. Etap I – Nominacje:
a. Nominacji należy dokonać w formie elektronicznej poprzez formularz
zgłoszeniowy online. Odnośnik do tego formularza znajduje się na stronie
internetowej Konkursu www.mojglos.euin.pl
b. Przyjmowanie nominacji rozpoczyna się 23 kwietnia 2019 roku o godzinie
10:00 czasu środkowoeuropejskiego.
c. Termin zgłaszania nominacji mija 30 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00
czasu środkowoeuropejskiego.
d. Organizację pozarządową można nominować w jednej z 5 kategorii:
1) Mobilność (praca i życie za granicą, nauka, leczenie, podróże,
sposób transportu)
2) Zrównoważony rozwój (technologia, ochrona przyrody, zielone
społeczeństwo, walka ze zmianami klimatu, zdrowe jedzenie)
3) Umiejętności i biznes (prawa socjalne, firma, edukacja, praca)
4) Cyfrowy świat (dane osobowe, internet)
5) Prawa (prawa obywatela, prawa konsumenta, prawa podstawowe)
e. Do Konkursu można nominować tylko jedną organizację pozarządową.
f. Nominując organizację, należy podać przykład jednego z jej projektów,
który wpisuje się w jedną z pięciu kategorii kampanii
„EUandDME”podanych w §4, pkt. 3. ppkt. d.
g. Zgłaszający może dokonać nominacji tylko jeden raz.
h. Do II etapu Konkursu przejdzie 5 organizacji pozarządowych, które uzyskały
największą liczbę nominacji.
i. Organizator Konkursu skontaktuje się telefonicznie i/lub mailowo z
organizacjami pozarządowymi, które uzyskały największą liczbę głosów, w
celu potwierdzenia przez nie chęci udziału w II etapie Konkursu.
j. W przypadku, gdy organizacja pozarządowa, która przeszła do II etapu
Konkursu zrezygnuje z udziału w Konkursie, jej miejsce zajmie organizacja
pozarządowa, która zdobyła największą liczbę nominacji w kolejności.
k. W przypadku braku możliwości kontaktu z organizacją pozarządową, która
przeszła do II etapu Konkursu lub braku odpowiedzi ze strony tej
organizacji pozarządowej do 6 maja 2019 roku do godz. 15:00 czasu
środkowoeuropejskiego, jej miejsce zajmie organizacja pozarządowa,
która zdobyła największą liczbę nominacji w kolejności, i z którą kontakt
był możliwy.
l. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia nominacji, jeśli w
formularzu zgłoszeniowym nie zostaną podane żadne dane kontaktowe do
organizacji pozarządowej, która została nominowana.
m. Organizacje pozarządowe, które zakwalifikują się do II etapu Konkursu i

potwierdzą swoją chęć udziału w II etapie Konkursu, będą zobligowane
przygotować i przesłać następujące materiały promocyjne:
▪ Krótki opis swojej organizacji – w formie tekstu w pliku otwartym, w
programie MS Word (max. do 300 znaków ze spacjami)
▪ Krótki film zachęcający do głosowania na nią – nagrany telefonem
komórkowym w formacie pionowym (max. do 1,5 minuty)
▪ Materiały należy przesyłać na adres mailowy
konkurs@mojglos.euin.pl w terminie do 9 maja 2019 roku, do godz.
10:00 czasu środkowoeuropejskiego
n. Materiały promocyjne przesłane od organizacji pozarządowych, które będą
brały udział w II etapie konkursu zostaną opublikowane na stronie
internetowej Konkursu www.mojglos.euin.pl.
4. Etap II – Głosowanie:
a. Głosowanie rozpoczyna się 11 maja 2019 roku o godz. 10:00 czasu
środkowoeuropejskiego.
b. Głosować będzie można:
▪ poprzez stronę internetową Konkursu www.mojglos.euin.pl
▪ poprzez aplikację dostępną w namiocie Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Polsce w Miasteczku Europejskim, podczas pikniku
europejskiego, który odbędzie się 11 maja 2019 roku na Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie (okolice kościoła Św. Anny). Aplikacja
będzie dostępna w godzinach 10:00 – 14:45 czasu
środkowoeuropejskiego.
c. Głosowanie zostanie zamknięte 22 maja 2019 roku o godz. 10: 00 czasu
środkowoeuropejskiego.
5. Zwycięzcą Konkursu zostanie organizacja pozarządowa, która otrzyma największą
łączną liczbę głosów (oddaną poprzez stronę internetową Konkursu oraz w
Miasteczku Europejskim).
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności
oddanych głosów.
7. Informacja o zwycięzcy Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej
Konkursu www.mojglos.euin.pl.

§5
DYSKWALIFIKACJA
1. Zdyskwalifikowane zostaną te nominacje, które zawierać będą przypadki:
przemocy, nienawiści, seksizmu, rasizmu lub będą w jakikolwiek sposób
obraźliwe; dotyczy to również przesłanych w II etapie materiałów promocyjnych,
które zawierać będą jakiekolwiek materiały i/lub wypowiedzi, które w
jakikolwiek sposób pogwałcą lub naruszą prawa innych osób i/lub będą zwierać

treści obraźliwe.
2. Niemożność dostarczenia przez organizację pozarządową materiałów
promocyjnych opisanych w § 4, pkt 3, ppkt. m w wyznaczonym terminie skutkuje
dyskwalifikacją.
§6
NAGRODA
1. Nagrodą w Konkursie jest grant w wysokości 2000 euro.
2. Nagroda zostanie przekazana przelewem na wskazane przez zwycięzcę konto
bankowe.
3. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę.
4. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby
lub podmioty trzecie.

§7
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie materiałów promocyjnych opisanych w § 4,
pkt 3, ppkt. m powyżej, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone
prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanych materiałów.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone w czasie i
przestrzeni rozpowszechnianie przesłanych materiałów promocyjnych przez
Organizatora Konkursu w związku z organizowanym Konkursem i promocją działań
Komisji Europejskiej.
3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego
wizerunku jako uczestnika Konkursu na wszelkich znanych polach eksploatacji w
celach i w zakresie związanym z promocją projektów realizowanych przez
Organizatora.
4. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że nie będzie dochodzić od
Organizatora wynagrodzenia za korzystanie materiałów promocyjnych przesłanych
na Konkurs zgodnie
z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za
rozpowszechnianie na stronie internetowej www.mojglos.euin.pl.
5. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs
materiałów promocyjnych, które przechodzą na własność Organizatora z chwilą
otrzymania ich od Uczestników Konkursu.
6. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że w przypadku otrzymania nagrody w
Konkursie przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do przesłanych
na Konkurs materiałów promocyjnych, opisanych w § 4, pkt 3, ppkt. m powyżej,
na wszelkich polach eksploatacji.
§8

DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-041
Warszawa), przy ul. Jasnej 14/16a, które przetwarza dane osobowe Uczestników
w celu i w zakresie związanym
z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu „MÓJ GŁOS, MOJA EUROPA”.
2. Wszelkie dane osobiste zebrane podczas Konkursu (imię i nazwisko, adres
pocztowy, adres e-mail, numer telefonu) będą przechowywane przez
Administratora Danych i ich zaufanych przedstawicieli i użyte wyłącznie do celów
związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Dane te będą przechowywane do 15
czerwca 2019 roku, a następnie zostaną automatycznie usunięte.
3. Podanie danych osobowych osoby fizycznej lub przedstawiciela organizacji
pozarządowej zgłaszających nominacje w Konkursie i reprezentujących
organizację pozarządową w II etapie konkursu (imię i nazwisko, adres pocztowy,
adres e-mail, numer telefonu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla udziału w
Konkursie, w szczególności do przekazania Nagrody.
4. Dane osobowe można sprawdzić, zmienić, poprawić lub usunąć przesyłając
stosownego maila pod adres ec-poland@ec.europa.eu.
5. Dane osobowe osoby fizycznej reprezentującej organizację pozarządową, która
zwyciężyła w Konkursie zostaną udostępnione jedynie instytucji, której zostanie
zlecone przekazanie przyznanej w Konkursie Nagrody.
§9
REKLAMACJE
1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników Konkursu co do zgodności przebiegu
Konkursu
z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, Uczestnicy mogą zgłosić
reklamację na piśmie w terminie 2 (dwóch) dni od dnia publikacji wyników każdej
edycji Konkursu (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacja musi być
przekazana listem poleconym na adres Komisja Europejska, Przedstawicielstwo
Komisji Europejskiej w Polsce, z siedzibą: 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16A z
dopiskiem „Reklamacja Konkurs MÓJ GŁOS, MOJA EUROPA”. Reklamacja powinna
zawierać: imię, nazwisko, PESEL, adres zgłaszającego reklamację, przyczynę
reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz własnoręczny podpis.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni roboczych od daty ich
otrzymania.
O rozstrzygnięciu zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony listem
poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie do 7 dni od daty
otrzymania reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).
3. Decyzja w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail:
konkurs@mojglos.euin.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana
Regulaminu wchodzi w życie w momencie publikacji tej zmiany na stronie
internetowej Konkursu.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony
będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie
jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy
według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania
cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

