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Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 83/2019 
Dyrektora WUP w Szczecinie 

z dnia 27.09.2019 r. 

 
 
 

REGULAMIN KONKURSU  
Europejski Fundusz Społeczny w Twoim obiektywie 

 

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/rpo, serwisach społecznościowych oraz w swojej siedzibie. 

 

Postanowienia ogólne 
 

§ 2 
  

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie lub Organizatorze oznacza to Wojewódzki Urząd 

Pracy w Szczecinie ul. Adama Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin. 

2. Administratorze danych oznacza to Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą przy ul. Korsarzy 34, 70-540 

Szczecin, który w drodze Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań 

związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 zawartego 6 maja 2015 r. powierzył Wojewódzkiemu  

Urzędowi Pracy w Szczecinie realizację zadań w ramach RPO WZ 2014-2020. 

3. Konkursie – oznacza to Konkurs pn. Europejski Fundusz Społeczny w Twoim obiektywie, 

przygotowany i ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. 

4. Uczestniku – oznacza to osobę biorącą udział w Konkursie pn. Europejski Fundusz 

Społeczny w Twoim obiektywie. 

5. Pracy konkursowej – oznacza to zdjęcie pojedyncze, zgodne z celem i tematyką konkursu. 

 

Cel i tematyka Konkursu 
 

§ 3  
 

1. Celem konkursu jest: 

a) promocja Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w województwie 

zachodniopomorskim; 

https://www.wup.pl/
http://www.wup.pl/rpo
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b) wskazanie możliwości skorzystania z Funduszu poprzez przedstawienie w ciekawy 

i inspirujący sposób, jakie obszary społeczne i gospodarcze wspierane są w ramach 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; 

c) podniesienie świadomości wśród mieszkańców województwa w zakresie 

wykorzystywania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego; 

d) kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej i promocja Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.   

2. Tematyka konkursu: 

a) Uczestnicy konkursu składają prace, które w artystyczny i estetyczny sposób zobrazują 

obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie 

zachodniopomorskim: rynek pracy, włączenie społeczne, edukacja; 

b) Uczestnicy konkursu mogą wykonać prace konkursowe wykorzystując faktycznie 

realizowane projekty i działania (zdjęcia obiektów, osób, miejsc wspartych w ramach 

projektów) bądź przedstawić tematykę konkursu w sposób symboliczny/inscenizowany; 

c) Organizator w złączniku nr 7 do Regulaminu przedstawia charakterystykę wskazanych 

obszarów wsparcia EFS oraz informacje, jakiego rodzaju projekty są realizowane 

w regionie z tych obszarów. 

 

Zasady Konkursu 
 

§ 4 
 

1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego (osoby  

fizyczne, pracujące lub uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa 

zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w poniższych kategoriach 

wiekowych (wiek liczony będzie na dzień rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń): 

 osoby w wieku 10-15 lat (od dnia ukończenia 10 r.ż. do dnia poprzedzającego 15 

urodziny);  

 osoby w wieku 15-18 lat (od dnia ukończenia 15 r.ż. do dnia poprzedzającego dzień 18 

urodzin); 

 osoby pełnoletnie (od dnia ukończenia 18 r.ż.). 

2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna ustawowego na 

udział w konkursie (załącznik 8 do Regulaminu) 

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie prace konkursowe, które nie zostały uprzednio 

zgłoszone do innego konkursu.  

4. 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. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy WUP w Szczecinie oraz członkowie ich rodzin. 
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7. Za członków rodziny pracownika uważa się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków 

zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz pozostającą z pracownikiem 

w faktycznym pożyciu. 

 

Zasady uczestnictwa 
 

§ 5 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie: 

a) Czytelnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1), a w przypadku 

niepełnoletnich uczestników dodatkowo Oświadczenia opiekuna ustawowego/rodzica 

(Załącznik nr 8)  

b) Pracy konkursowej, zgodnej z wymogami określonymi w niniejszym paragrafie. 

2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy zdjęcia (prace konkursowe)  

w formacie 20/30 cm wraz z ich wersjami elektronicznymi.  

3. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki czarno-białej lub kolorowej na papierze 

fotograficznym opatrzone na odwrocie informacją zawierającą imię, nazwisko autora, tytuł pracy 

konkursowej . 

4. Wersję elektroniczną oryginalnej fotografii należy zapisać w formacie plików JPG (minimalna 

rozdzielczość każdego zdjęcia 4000x2500) na płycie CD/DVD/innym nośniku danych. Nazwa 

każdego pliku JPG ma zawierać imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy konkursowej. 

5. Zdjęcia nie mogą być oprawione, podklejone itp.  

6. WUP w Szczecinie zastrzega sobie prawo do wyłączenia prac z udziału w Konkursie: 

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  dyskryminacji bez względu na jej podmiot lub przedmiot;  

e) przekazanych po terminie; 

f) niezgodnych z Regulaminem. 

g) przesłanych bez wymagalnych zgód z Załącznika nr 1. 

7. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom. 

8. Prace konkursowe należy przesłać/dostarczyć osobiście w terminie  

od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. do godz. 15.30 (decyduje data 

wpływu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie lub do Filii WUP w Koszalinie) na adres:  

 
Wojewódzki Urząd Pracy 

Kancelaria Ogólna 
parter 

ul. Adama Mickiewicza 41 
70-383 Szczecin 
pn-pt 7.30-15.30  
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FILIA WUP 
ul. Słowiańska 15a 

75-846 Koszalin 
sekretariat III piętro 

     pn-pt 7.30-15.30 
 
 

z dopiskiem: 
„Konkurs fotograficzny – 

Europejski Fundusz Społeczny w Twoim obiektywie” 
 

9. Koszt przesyłki ponoszą uczestnicy Konkursu. 

10. WUP w Szczecinie nie odpowiada za zniszczenie/uszkodzenie prac konkursowych złożonych 

do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z powodu nieodpowiedniego zabezpieczenia 

przesyłki. 

11. W przypadku wykorzystania w pracach wizerunku osób trzecich, należy dołączyć pisemne 

oświadczenie sporządzone przez te osoby, ze wskazaniem, że zostały poinformowane o tym, 

że ich wizerunek jest przetwarzany w ramach konkursu i może być publikowany  

i rozpowszechniany w celach informacyjno – promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO (w tym na stronie internetowej WUP w Szczecinie, fanpage WUP w Szczecinie na portalu 

Facebook, serwisie internetowym instagram, youtube, Twitter, wystawa). Wzór pisemnego 

oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.   

12. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko prace, do których posiadają majątkowe 

prawa autorskie. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność, związaną z użyciem 

przygotowanych i przesłanych prac, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie 

praw osób trzecich. 

13. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. 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.  

14. Jednocześnie w momencie 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 prac 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) kopiowanie utworu na dowolny nośnik, 

c) 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,  



 

5 
 

c) wprowadzenie utworu do sieci Internet lub innej sieci szerokiego dostępu,  

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 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 

 

Nagrody 
 

§ 6 
 

1. Autorom najlepszych prac konkursowych zostaną przyznane nagrody w formie kart 

podarunkowych: 

 Dla uczestników konkursu w kategorii wiekowej 10-15 lat: 

 za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 700 zł; 

 6 wyróżnień: karta podarunkowa o wartości 300 zł. 

 Dla uczestników konkursu w kategorii wiekowej 15-18 lat: 

 za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 1 500 zł; 

 3 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości 500 zł.  

 Dla uczestników konkursu w kategorii wiekowej powyżej 18 lat: 

 za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 000 zł; 

 2 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości  750 zł.  

 
2. Fundatorem nagród jest WUP w Szczecinie. Nagrody finansowane są ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

3. Nagrody nie mogą być przyznane ex aequo. 

4. Lista nagrodzonych autorów prac zostanie opublikowana na stronie internetowej WUP  

w Szczecinie www.wup.pl, www.wup.pl/rpo, do dnia 30 listopada 2019 roku. 

5. Wręczenie nagród – podsumowanie Konkursu - odbędzie się w terminie do 13 grudnia 2019r. 

6. W przypadku, gdy laureat Konkursu nie przybędzie na uroczystość wręczania nagród, będzie 

miał możliwość odebrania nagrody w siedzibie WUP w Szczecinie w terminie do 20 grudnia 

2019 r. 

7. W przypadku nieodebrania nagrody w ww. terminie określonym w § 6 pkt. 6 laureat Konkursu 

traci prawo do przyznanej nagrody.  

8. W uzasadnionych przypadkach, Organizator może zezwolić na odebranie nagrody w terminie 

późniejszym, niż określony w § 6 pkt. 6. 

9. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

http://internal/wup/Lists/Zarzdzenia%20Dyrekcji/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2V2SD07H/www.wup.pl
http://www.wup.pl/rpo
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10. 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. Komisja będzie liczyła od 5 do 7 osób. 

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 konkursowych; 

c) przyznanie nagród; 

d) wybór prac przeznaczonych na wystawę. 

4. Komisja dokona oceny nadesłanych prac wg następujących kryteriów oceny:  

a) - zgodność przesłania zawartego w pracy z celem i tematyką Konkursu, 

b) - wyrazistość przekazu; 

c) - zawartość merytoryczna; 

d) - oryginalność i pomysłowość; 

e) - jakość i estetyka pracy; 

5. Wybór laureatów konkursu zostanie dokonany na podstawie oceny punktowej nadesłanych 

prac, na karcie oceny zgłoszeń. W przypadku przesłania więcej niż jednego zdjęcia przez 

danego uczestnika konkursu, komisja dokona oceny dwuetapowo. Na I etapie wybrane zostanie 

najlepsze zdjęcie danego uczestnika. W II etapie ocenie podlegać będzie praca konkursowa 

danego uczestnika wybrana w I etapie i pozostałe prace konkursowe złożone w konkursie.  

6. Każdy członek Komisji będzie oceniał prace w skali od 0 do 5 punktów, w ramach każdego  

z kryteriów oceny, gdzie 0 oznacza, że dane kryterium nie jest w ogóle spełnione a 5, iż jest 

spełnione w najwyższym stopniu. 

Końcową ocenę pracy stanowić będzie suma przyznanych punktów przez wszystkich członków  

Komisji. Na tej podstawie Sekretarz Komisji sporządzi listę rankingową dla każdej z przesłanych 

prac.  

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwie lub więcej prac głos rozstrzygający 

należeć będzie do Przewodniczącego Komisji.  

7. Komisja oceniająca zbierze się w siedzibie WUP w Szczecinie w terminie wyznaczonym przez 

Przewodniczącego Komisji.  
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8. W pracach Komisji uczestniczyć będzie, wskazany przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Szczecinie, pracownik pełniący rolę Sekretarza.  

9. Posiedzenie Komisji uznaje się za zakończone w momencie zatwierdzenia protokołu z prac 

Komisji, sporządzonego przez Sekretarza.  

10. Obradom Komisji przewodniczy Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie bądź 

osoba przez niego wskazana.  

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

Przewodniczącego Komisji. 

12. Przewodniczący Komisji ma prawo dodatkowego zwołania członków Komisji w siedzibie Filii 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie. 

13. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania prac Komisji i jego terminowością czuwać będzie 

Przewodniczący Komisji. 

14. Decyzja Komisji w sprawie wyboru laureatów w poszczególnych kategoriach jest ostateczna 

i nie podlega odwołaniu. 

 
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 nadesłanych prac w celach promocyjnych i informacyjnych, publikacjach związanych 

z działalnością organizatora.  

 
Ochrona danych osobowych 

 
§ 9 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane 

przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą przy ul. Korsarzy 34, 70-540 

Szczecin. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w drodze Porozumienia powierzył 

Wojewódzkiemu  Urzędowi Pracy w Szczecinie realizację zadań/przetwarzanie danych 

osobowych  w ramach RPO WZ 2014-2020. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez 

email: abi@wzp.pl lub pisemnie na adres Administratora. Organizator konkursu- Wojewódzki 

Urząd Pracy wyznaczył inspektora danych z którym można się skontaktować mailowo: 

iod@wup.pl lub pisemnie na adres siedziby WUP. Z inspektorem ochrony danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Przetwarzaniem danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  

w zakresie zadań wynikających z art. 9 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020. 

mailto:abi@wzp.pl
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4. Przetwarzaniu podlegają dane zwykle uczestnika konkursu w zakresie wskazanym w formularzu 

(Załącznik nr 1 do Regulaminu) lub w przypadku niepełnoletnich uczestników Oświadczenia 

opiekuna ustawowego/rodzica (Załącznik nr 8) 

5. Szczegółowe informacje m.in. celu, zakresu, czasu przetwarzania danych osobowych dotyczące 

przetwarzania danych osobowych znajdują się w Załączniku nr 1 formularz zgłoszeniowy.  

6. 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. 

7. 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 

Europejski Fundusz Społeczny w Twoim obiektywie 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. 

 

Dodatkowe informacje 
 

§ 10 
 

1. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Pani Agnieszka Wilk pod numerem  

tel. + 48 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/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/rpo. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu. 

6. Organizator Konkursu może odwołać organizację Konkursu w przypadku małego 

zainteresowania uczestników.  

 

 

 

Załączniki 

 

1. Formularz zgłoszenia. 

2. Oświadczenie osoby trzeciej. 

3. Oświadczenie członka Komisji w sprawie Regulaminu konkursu. 

4. Umowa powierzenia członkom komisji danych osobowych uczestników konkursu. 

5. Oświadczenie dotyczące przetwarzania i powierzania danych osobowych członka Komisji. 

6. Oświadczenie członka Komisji o zniszczeniu danych osobowych. 

7. Informacje dodatkowe w zakresie tematyki konkursu. 

8. Oświadczenie ustawowego opiekuna/rodzica niepełnoletniego uczestnika konkursu 

http://internal/wup/Lists/Zarzdzenia%20Dyrekcji/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2V2SD07H/www.wup.pl
http://www.wup.pl/
http://internal/wup/Lists/Zarzdzenia%20Dyrekcji/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2V2SD07H/www.wup.pl
http://www.wup.pl/

