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Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§1 

Organizatorem Internetowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej jest Biuro Janusza 
Lewandowskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego, zwane dalej Organizatorem. 
 

§2 
Celem konkursu jest popularyzacja idei integracji europejskiej, wiedzy na temat budżetu UE, 
programów kulturalnych i edukacyjnych, a także współpracy międzynarodowej Unii Europejskiej 
wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych. 
 

§3 
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, a także 
studenci szkół wyższych zlokalizowanych w województwie pomorskim. Uczniowie lub studenci 
zgłaszają swój udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie 
internetowej www.januszlewandowski.pl/konkurs 
 
 



§4 
Szczegółowe informacje na temat konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej 
www.januszlewandowski.pl/konkurs 
 

Rozdział II 
Struktura i przebieg konkursu 

 
§5 

Rejestracja uczestników trwa od 5.03.2018 do 23.03.2018 
 

§6 
Zadania konkursowe będą składały się z: 

• quizu dotyczącego bieżących zagadnień związanych z działalnością Unii Europejskiej,  

• zadania otwartego, ograniczenie 1500 znaków ze spacjami, 

• stworzeniu infografiki o wymiarach 940px na 788px w dowolnym programie. 
Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt w przypadku pytań zamkniętych i 
maksymalnie 10 punktów w przypadku pytań otwartych. Zadania należy rozwiązać i przesłać na 
adres e-mail – biuro@januszlewandowski.pl -  w terminie do 4.04.2018. Do quizu można podejść 
tylko raz, czas na wypełnienie quizu wynosi 30 minut.  
 

§7 
Możliwość odpowiadania na pytania mają jedynie osoby, które do 23.03.2018 r. zarejestrowały 
się na stronie www.januszlewandowski.pl/konkurs 
 

§8 
Pytania konkursowe oraz link do quizu zostaną przesłane drogą e-mailową do zarejestrowanych 
uczestników w dniu 26.03.2018. Na rozwiązanie quizu oraz odpowiedź na otwarte pytania 
uczestnicy mają czas do 4.04.2018. Każdy zarejestrowany uczestnik konkursu może 
odpowiedzieć na pytania i rozwiązać zadania tylko raz. 
 

§9 
W przypadku jeśli dwie lub więcej osób uzyskają taką samą liczbę punktów, Komisja Konkursowa 
przeprowadzi dodatkową rundę konkursową polegającą na opublikowaniu 2 pytań otwartych. 
Osoby biorące udział w dodatkowej rundzie konkursowej zostaną o tym fakcie poinformowane 
drogą e-mailową. 
 

§10 
9 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej www.januszlewandowski.pl/wyniki zostanie 
opublikowana lista laureatów. Laureaci zostaną również poinformowani e-mailowo.  
 

§ 11 
Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, w skład której wejdą pracownicy 
Biura Janusza Lewandowskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego. 
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Rozdział III 
Nagrody 

 
§12 

15 osób, które uzyskają najwyższy wynik w konkursie, zostanie zaproszonych przez Janusza 
Lewandowskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego, do udziału w bezpłatnym wyjeździe 
studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Organizator zapewnia bezpłatny przejazd 
autokarem do Brukseli oraz powrót do kraju, wyżywienie na miejscu, ubezpieczenie, 
zakwaterowanie, oraz wszelkie koszty związane z atrakcjami zawartymi w programie. 
Organizator nie zapewnia wyżywienia podczas podróży. 
 

§13 
Szczegółowy opis i harmonogram wyjazdu zostanie przesłany laureatom drogą e-mailową. 
 

Rozdział IV 
Prawa autorskie 

 
§14 

Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem Uczestnika, iż: 
a) jest twórcą tekstu oraz infografiki zgłoszonych w ramach Konkursu oraz przysługują mu niczym 
nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do ww. materiałów 
b) jest uprawniony do udzielania licencji oraz zezwoleń, o których mowa w Regulaminie; 
c) posiada wszelkie niezbędne i nieodwołalne zgody osób widniejących na ewentualnych 
fotografiach użytych w infografice na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na 
wykorzystanie przez Organizatora 
d) zobowiązuje się do zwalniania Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń 
osób trzecich dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, 
praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej w związku z korzystaniem 
przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika 
okazało się nieprawdziwe. W przypadku wystąpienia takich roszczeń, Uczestnik zobowiązuje się 
do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. W 
przypadku, gdy Organizator byłby zobowiązany zgodnie z obowiązującym prawem do zapłaty 
jakiegokolwiek odszkodowania w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa 
powyżej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Organizatorowi kwoty 
odpowiadającej tym roszczeniom oraz wszelkich wydatków związanych z nimi kosztów i 
wydatków łącznie z kosztami zastępstwa prawnego (procesowego). 
 

§15 
Z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, 
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu przez czas określony 
5 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas 
nieokreślony. Licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji:  
a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części,  
b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu 
każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki 
cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci 
komputera lub innego urządzenia,  



c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami 
lub wprowadzanie innych zmian,  
d) rozpowszechnianie Utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, 
odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy 
wykorzystaniu Internetu,  
e) wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu lub jego 
części w mediach społecznościowych, nośnikach reklamowych i informacyjnych, w sieci Internet, 
w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w 
prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 
 

 
§16 

Organizator nie ma obowiązku wykorzystania ww. utworu na żadnym z pól eksploatacji 
wymienionych powyżej. 

 
 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

 
§17 

Warunkiem wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, 
który odbędzie się 24-28 czerwca 2018r., jest posiadanie ważnego dowodu osobistego lub 
paszportu.  
 
 
 

§18 
Niepełnoletni laureaci konkursu zobowiązani są do załączania zgody rodziców lub prawnych 
opiekunów na ewentualny wyjazd uczestnika do Brukseli. 
 
 

§19 
Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 
 
 

§20 
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków 
Regulaminu Konkursu. 
 

§21 
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. 
 

§22 
W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzegają sobie możliwość do zmiany treści 
regulaminu w trakcie trwania konkursu. 
 



§23 
Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, 
które są przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu Konkursu, uczestnik rejestrując się w 
konkursie automatycznie „Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie 
danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.zm/". 
 

§24 
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 


