REGULAMIN KONKURSU PRAC PLASTYCZNYCH W RAMACH PO FIO 2011

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się Konkurs prac plastycznych
w ramach PO FIO, przeznaczony dla projektodawców, którzy otrzymali dofinansowanie w
ramach PO FIO 2009 i PO FIO 2010, zwany dalej Konkursem.
§2
Celem Konkursu jest dowartościowanie uczestnictwa beneficjentów w projektach PO FIO,
wyróżnienie organizacji realizujących projekty, promowanie wymiany doświadczeń
między projektodawcami, jak również upowszechnianie wiedzy na temat efektów
i postępów realizacji PO FIO 2009-2013.
§3
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie prac plastycznych wytworzonych
przez beneficjentów projektów współfinansowanych w ramach PO FIO 2009 i PO FIO
2010.
§4
1. Organizatorem Konkursu jest Instytucja Zarządzająca PO FIO 2009-2013
- Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
2. Realizatorem konkursu jest Instytucja Wdrażająca PO FIO 2011 - Centrum
Rozwoju Zasobów Ludzkich.
§5
Zakres tematyczny prac konkursowych obejmuje cele i wartości poszczególnych
Priorytetów PO FIO 2009 - 2013, Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego na lata 2009-2015 oraz misję sektora społecznego.

§6
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla podmiotów
wymienionych w §1.
II. WARUNKI KONKURSU
§7
1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przesłania do dnia 31.05.2011 r. na adres:
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Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Sekcja ds. FIO
ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs prac plastycznych PO FIO,
wypełnionego formularza zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, który jest
dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych Konkursu
www.pozytek.gov.pl oraz www.crzl.gov.pl. Formularz zgłoszeniowy stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli przesyłka z dopiskiem „Konkurs prac
plastycznych PO FIO”, zawierająca prace oraz kartę zgłoszeniową, zostanie
dostarczona na adres podany w § 7 pkt 1 (decyduje data stempla pocztowego).
Wszelkie zgłoszenia dokonane po terminie określonym w § 7 pkt 1 oraz
niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Prace muszą być w oryginale oraz posiadać na odwrocie imię i nazwisko autora.
W ramach konkursu prac jeden projektodawca może złożyć maksymalnie 3 prace.

4. W ramach Konkursu istnieje możliwość zgłoszenia pracy wykonanej przez
anonimowego autora. Wówczas w zgłoszeniu w rubryce „imię i nazwisko autora"
oraz na odwrocie pracy wymagane jest wpisanie formuły: „autor anonimowy".
5. Organizacja, składając swój podpis na formularzu zgłoszenia, oświadcza,
że posiada autorskie prawa osobiste do przekazanych materiałów zgodnie z ustawą
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r.,
Nr 90. poz. 631, ze zm.) i wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie,
rozpowszechnianie oraz dokonywanie niezbędnych opracowań, skrótów oraz
innych modyfikacji wobec nadesłanych prac konkursowych, które Organizator oraz
Realizator uznają za stosowne i wskazane dla prawidłowej realizacji założeń
i promocji PO FIO 2009-2013.

6. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora i Realizatora do nieodpłatnego
bezterminowego i nieograniczonego co do terytorium, prawa do wykorzystywania
prac zgłoszonych do Konkursu na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności:
druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczania ich w Internecie oraz w
innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, wprowadzania do
pamięci komputera, publicznego wystawiania, np. poprzez prezentowanie na
spotkaniach, konferencjach, wystawach, targach w celu upowszechniania wiedzy o
PO FIO 2009-2013, sektorze organizacji pozarządowych oraz kondycji
społeczeństwa obywatelskiego.
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7. Organizator i Realizator Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne
roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia osobistych praw autorskich,
w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.).

8. Uczestnik Konkursu za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 7 pkt. 4 wyraża
zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn.
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz.
926, ze zm.),
9. Organizator i Realizator nie są zobowiązani do zwrotu nadesłanych prac.

10. Autorami zgłoszonych prac nie mogą być osoby zatrudnione lub współpracujące
z Organizatorem lub Realizatorem oraz członkowie ich najbliższej rodziny (to
znaczy małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii
lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby
pozostające we wspólnym pożyciu).
11. Nadesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa jest potwierdzeniem akceptacji
niniejszego Regulaminu.

III. KRYTERIA OCENY
§8
1. Kryteriami wyboru prac będą:
a) zgodność pracy z celem i tematyką konkursu o której mowa w § 5;
b) innowacyjne ujęcie tematyki Konkursu;
c) jakość i zawartość artystyczna pracy.
2. Organizator ma prawo nie przyjąć do Konkursu prac nie ujmujących tematu, a także nie
uwzględnić w Konkursie prac posiadających wady, np. uszkodzenia wynikłe
z nieodpowiedniego zabezpieczenia przesyłki.
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IV. WYNIKI KONKURSU
§9
Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa złożona z osób wskazanych przez
Organizatora i Realizatora, zwana w dalszej części Regulaminu „Komisją", dokona
wyboru najlepszych prac.
§10
1. W Konkursie przyznane zostaną wyróżnienia za:
a) I miejsce;
b) II miejsce;
c) III miejsce.
2. Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronach internetowych Konkursu
www.pozytek.qov.pl oraz www.crzl.qov.pl jak również będą prezentowane na
spotkaniach, konferencjach, wystawach oraz targach w celu upowszechniania wiedzy
o PO FIO 2009-2013, sektorze społecznym oraz społeczeństwie obywatelskim.
3. Decyzja Komisji, co do wyboru nagrodzonych prac, jest ostateczna i nie podlega
zaskarżeniu.
§11
W przypadku zmiany wskazanego w formularzu zgłoszeniowym adresu i danych
kontaktowych, Uczestnik Konkursu powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie
Realizatora na piśmie, podając nowy adres i dane kontaktowe.
§12
Organizator i Realizator nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez siebie
działania Poczty Polskiej oraz firm świadczących usługi pocztowe i kurierskie.
§13
Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu
Na stronie internetowej konkursu www.pozytek.qov.pl oraz www.crzl.qov.pl.

§14
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. Wszystkie informacje zmianach
zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie konkursu www.pozytek.qov.pl oraz
www.crzl.gov.pl.
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§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator oraz
Realizator Konkursu.
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