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REGULAMIN 

Wojewódzkiego Konkursu 

  Europejski Rok na rzecz Rozwoju 2015 – pomoc rozwojowa Unii 

Europejskiej skierowana do państw potrzebujących moim zdaniem… 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzieży akademickiej 

z terenu województwa podkarpackiego 

 

 
Okazją do ogłoszenia Konkursu  jest trwający Europejski Rok na rzecz Rozwoju. 

Konkurs zachęca do zobrazowania, w jaki sposób pieniądze przeznaczane na pomoc 

rozwojową przyczyniają się do wprowadzania zmian w państwach potrzebujących 

wsparcia. Ponadto Konkurs ma wzmocnić przesłanie Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju, 

że pomoc rozwojowa udzielana przez obywateli Unii Europejskiej służy także im samym 

oraz zwiększyć poczucie współodpowiedzialności i solidarności.  

Konkurs jest realizowany w ramach dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych  

na działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu Europejski Rok na rzecz Rozwoju 2015 – pomoc rozwojowa Unii 

Europejskiej skierowana do państw potrzebujących moim zdaniem…, zwanego dalej 

Konkursem, jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej przy Wyższej Szkole 

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. 

2. Partnerem merytorycznym Konkursu jest Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu 

Europejskiego. 

 
§2 

CELE KONKURSU 

1. Popularyzacja wśród młodych mieszkańców Podkarpacia wiedzy, w jaki sposób 

pieniądze przeznaczane na pomoc rozwojową przyczyniają się do wprowadzania zmian 

w państwach potrzebujących wsparcia. 

2. Rozbudzenie kreatywności i oryginalnego widzenia pomocy rozwojowej Unii 

Europejskiej oraz promowanie jej walorów w ciekawej formie. 

3. Kształtowanie poczucia podkarpackiej współodpowiedzialności i solidarności. 

4. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 

młodzieży akademickiej.  
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§3 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzieży 

akademickiej województwa podkarpackiego. 

2. Uczestnicy Konkursu nie muszą być osobami pełnoletnimi. 

 
§4 

ZADANIE KONKURSOWE 

1. Przystępując do Konkursu każdy z uczestników zobowiązany jest do napisania eseju, 

zwanego dalej Pracą konkursową na temat Europejski Rok na rzecz Rozwoju 2015  – pomoc 

rozwojowa Unii Europejskiej skierowana do państw potrzebujących moim zdaniem… 

2. Esej należy przygotować w edytorze tekstowym, Times New Roman (wielkość czcionki 

12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5 cm), objętość tekstu nie powinna 

przekroczyć 15 000 znaków.   

3. Zadanie konkursowe zostanie ogłoszone m. in. na stronie www.rodm-rzeszow.pl oraz 

portalu społecznościowym Facebook na profilu RODM Rzeszów. 

4. Przystępując do Konkursu każdy z uczestników ma obowiązek wypełnić formularz 

zgłoszeniowy.   

 

§5 

TERMINARZ KONKURSU 

1.  Do 29 maja 2015 r. – termin nadesłania prac wraz z formularzem zgłoszeniowym. 

2. 2 czerwca 2015 r. – ogłoszenie wyników Konkursu za pośrednictwem strony 

www.rodm-rzeszow.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook na profilu RODM 

Rzeszów. 

3. Nagrodzenie laureatów odbędzie się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty 

Międzynarodowej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów podczas podkarpackiej debaty dotyczącej XI lat 

członkowska Polski w UE (termin debaty zostanie przekazany najpóźniej w dniu 

ogłoszenia wyników). 

  

http://www.rodm-rzeszow.pl/
http://www.rodm-rzeszow.pl/
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§6 

OCENA I NAGRODY 

1. Trzy osoby wyłonione przez Komisję Oceniającą powołaną przez Organizatorów 

Konkursu wyjedzie na wycieczkę do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, która 

odbędzie się w IV kwartale 2015 r.  

2. Wyjazd zostanie ufundowany przez Elżbietę Łukacijewską, Poseł do Parlamentu 

Europejskiego. 

3. Uczestnikowi, który zrezygnuje z nagrody, nie przysługuje zamiana tej nagrody na inną 

nagrodę, ani na jej równowartość pieniężną lub jakąkolwiek inną formę rekompensaty. 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za różnice wynikające z opisu nagrody                

a jej stanem rzeczywistym. 

 
§7 

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że Praca konkursowa jest wolna od wad 

prawnych, a w szczególności nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich 

osób trzecich.  

2. Z chwilą przystąpienia do Konkursu uczestnik przenosi na Organizatora, bez obowiązku 

składania przez strony dodatkowych oświadczeń woli w zakresie, wyłączne, niczym 

nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania Pracą 

konkursową. Przeniesienie praw dotyczy również produktów elektronicznych 

Organizatora, jak również w innych produktach, w tym w wydawnictwach 

Organizatora, w kraju i za granicą, przez czas nieograniczony, jako produktów 

odrębnych lub wspólnych z innymi produktami (w tym wydawnictwa oraz bazy 

danych) na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.                  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, poz. 904 z 2000 r. z poźn. zm.).  

3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń 

jakie mogą zostać zgłoszone przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez 

Organizatora                z Pracy konkursowej w zakresie określonym w Regulaminie oraz 

Załącznikach do Regulaminu oraz do naprawienia wszelkich poniesionych przez 

Organizatora szkód i pokrycia wszelkich wydatków wynikających z roszczeń osób 

trzecich w związku z nieprawdziwymi oświadczeniami Uczestnika Konkursu,                           

a w przypadku wszczęcia postępowania sądowego – do wzięcia w nim udziału.  
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§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przesłanie Pracy konkursowej do Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym jest 

równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na jego publikację, przy czym                         

o publikacji decydują Organizatorzy. 

2. Przesyłając Pracę konkursową oraz formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża 

nieodpłatnie zgodę na wprowadzenie pracy do pamięci komputera oraz dokonanie 

poprawek o charakterze redakcyjnym i korektorskim pracy. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion i nazwisk uczestników Konkursu  

wraz z podaniem nazwy instytucji, do której uczęszczają, a także zdjęć na stronie 

www.rodm-rzeszow.pl oraz portalu społecznościowym Facebook na profilu RODM 

Rzeszów. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania prac konkursowych                           

w Internecie, prasie, telewizji, radio lub innych materiałach promocyjnych Konkursu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji 

wysyłanej za pomocą poczty elektronicznej. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opłaty i podatki, 

do uiszczenia których mogą być zobowiązani zwycięzcy Konkursu. 

7. Organizator nie ponosi kosztów przyjazdu uczestników na finał Konkursu. 

8. Decyzje Komisji Oceniającej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie 

mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy                  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

10. W pierwszej kolejności wszystkie sprawy będą rozstrzygane polubownie. 

11. Regulamin Konkursu jest udostępniony pod adresem www.rzeszow-rodm.pl 

12. Każdy z biorących udział w Konkursie przez przystąpienie do niego oraz poprzez 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki uczestnictwa. 

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień regulaminu. 

 

Wszystkie informacje na temat Konkursu                                                                                                  

Europejski Rok na rzecz Rozwoju 2015 – pomoc rozwojowa Unii Europejskiej skierowana do państw 

potrzebujących moim zdaniem…                                                                                                                             

będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej www.rodm-rzeszow.pl.           
 

W kwestii dodatkowych pytań prosimy o kontakt: 
 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej  

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów 

tel. 17 866 12 84; e-mail: mlewicka@wsiz.rzeszow.pl 

http://www.rodm-rzeszow.pl/
http://www.rzeszow-rodm.pl/
http://www.rodm-rzeszow.pl/
mailto:mlewicka@wsiz.rzeszow.pl

