
 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022 – zgłoś się już dziś! 

Tegoroczne Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) odbędą się w dniach 7-9 

października 2022 r. w formule hybrydowej: stacjonarnie oraz on-line. To znakomita okazja, 

by pochwalić się sukcesami projektów i pokazać je szerszej publiczności. 

 

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, samorządy, jednostki kultury i wszystkich, którzy 

skorzystali z funduszy europejskich do organizacji Dnia Otwartego/ Dni Otwartych w Państwa 

projektach: zwiedzanie, udostępnienie bezpłatne lub ze zniżką codziennej oferty, organizacja 

dodatkowego wydarzenia, warsztaty, gry lub zabawy dla dzieci i ich opiekunów, itp. Mogą 

Państwo zaplanować zarówno wydarzenie w formule on-line, jak i tradycyjnie zaprosić 

beneficjentów do siebie. Wydarzenia zaprezentujemy na mapie atrakcji na stronie: 

www.dniotwarte.eu. Do udziału w nich będzie zachęcała kampania promocyjna w mediach                     

i na profilach społecznościowych. 

 

Jak zgłosić wydarzenie?  

W tym roku Beneficjenci mogą zakładać konto i logować się do panelu na stronie 

www.dniotwarte.eu. W panelu znajdują się m.in. informacje o tym, jak prawidłowo opisać 

wydarzenie. Zgłaszanie wydarzeń na DOFE jest również możliwe bez konieczności zakładania 

konta i logowania. 

Termin zgłaszania wydarzeń do DOFE 2022 upływa 31 sierpnia br. 

Regulamin udziału w akcji dostępny jest na stronie Dni Otwartych Funduszy Europejskich. 

Beneficjenci, którzy zgłoszą się do DOFE stacjonarnego, otrzymają nie później niż do 

30.09.2022 r. pakiet materiałów promocyjnych. 

Konkursy! 

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku organizowane są konkursy dla 

beneficjentów i ogółu społeczeństwa. 

 Konkurs dla beneficjentów „Pokaż swój projekt” – zgłoszenia przyjmowane są do 7 września 

br. 

 Konkurs „Bliżej, niż myślisz” – dla osób pełnoletnich – zgłoszenia przyjmowane są do 31 

sierpnia br. 

 Konkurs „Bliżej, niż myślisz” – dla osób niepełnoletnich – zgłoszenia przyjmowane są do 31 

sierpnia br. 

 

 

http://www.dniotwarte.eu/
http://www.dniotwarte.eu/
https://dniotwarte.eu/regulamin
https://www.dniotwarte.eu/aktualnosci/niesklasyfikowane/wez-udzial-w-konkursie-2
https://www.dniotwarte.eu/konkurs-blizej-niz-myslisz-2022/blizej-niz-myslisz
https://www.dniotwarte.eu/konkurs-blizej-niz-myslisz-2022/blizej-niz-myslisz-2
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Regulamin udziału w akcji promocyjnej  

pn.: „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” 

 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady 

uczestnictwa Beneficjentów Funduszy Europejskich w akcji promocyjnej pn.: „Dni 

Otwarte Funduszy Europejskich”.  

 

I. INFORMACJE OGÓLNE  

1. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, zwane dalej „Dniami Otwartymi”, to akcja 

polegająca na przekazywaniu  informacji na temat projektów zrealizowanych przy 

udziale środków Unii Europejskiej. 

2. Celem Dni Otwartych jest promocja efektów projektów zrealizowanych  

w Polsce przy udziale Funduszy Europejskich, jak również zachęcanie do 

aplikowania i korzystania z Funduszy Europejskich. 

3. Organizatorem Dni Otwartych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, 

zwany dalej „Koordynatorem”. Koordynator wykonuje swoje zadania związane z 

organizacją Dni Otwartych za pośrednictwem Departamentu Komunikacji i 

Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Koordynator 

współpracuje z reprezentantami poszczególnych programów, zwanymi dalej 

„Koordynatorami programowymi”1. 

4. Finał akcji Dni Otwarte odbędzie się w terminie: 7 - 9 października 2022 r. 

5. Warunkiem udziału w Dniach Otwartych jest wypełnienie na stronie 

www.dniotwarte.eu jednego z dwóch poniższych formularzy: 

a) formularza udziału online (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) 

– w przypadku przesłania materiału video na stronę DOFE, albo 

 

b) formularza zgłoszenia wydarzenia (wzór stanowi załącznik nr 2 do 

Regulaminu) – w przypadku udostępniania projektu w formie 

stacjonarnej.  

 
1 Koordynator programowy to reprezentant instytucji odpowiedzialnej za realizację jednego z programów, o których mowa w cz. 

I pkt 8. Lista koordynatorów programowych wraz z ich danymi kontaktowymi będzie opublikowana na stronie internetowej: 
www.dniotwarte.eu.  

  

http://www.dniotwarte.eu/
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6. Wydarzenia zgłaszane do Dni Otwartych przez Beneficjentów lub Koordynatorów 

programowych mogą być zaplanowane w formule online np. wirtualne spacery, 

warsztaty, szkolenia, webinaria. 

7. Beneficjenci uczestniczący w Dniach Otwartych mogą także udostępnić swoje 

projekty zainteresowanym, w terminie mieszczącym się w czasie trwania Dni 

Otwartych. Decyzja o udostępnieniu projektu podejmowana jest przez 

Beneficjenta w oparciu o możliwości związane z sytuacją epidemiczną w kraju.  

8. Do udziału w Dniach Otwartych mogą przystąpić Beneficjenci projektów 

dofinansowanych w ramach programów wchodzących w zakres polityki 

spójności.  

9. Udział Beneficjentów w Dniach Otwartych jest dobrowolny. Beneficjenci, którzy 

wyrażą chęć uczestnictwa w Dniach Otwartych, przesyłają (samodzielnie lub 

poprzez Koordynatora programowego) materiały video poprzez formularz udziału 

online zamieszczony na stronie www.dniotwarte.eu lub zgłaszają wydarzenie 

stacjonarne poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza 

zgłoszenia wydarzenia dostępnego na stronie www.dniotwarte.eu. 

10. Beneficjenci uczestniczący w Dniach Otwartych ponoszą wszelkie koszty 

związane z przygotowaniem materiałów w formie online lub otwarciem projektów. 

 

II. ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DNIACH OTWARTYCH 

1. Warunkiem uczestnictwa w Dniach Otwartych jest: 

a) w przypadku wyboru formy online (DOFE online) - przesłanie przez 

Beneficjenta w terminie wskazanym w pkt 2, materiału video w formacie 

mp4, o maksymalnej wielkości 100 MB, za pośrednictwem formularza 

udziału online dostępnego na stronie www.dniotwarte.eu. W formularzu 

należy podać: nazwę beneficjenta i tytuł projektu, numer umowy, 

województwo, program operacyjny z jakiego projekt dostał dofinansowanie, 

rodzaj i kategorię materiału video, udogodnienia dla osób z 

niepełnosprawnościami, opis promocyjny materiału video, imię, nazwisko 

osoby do kontaktu, telefon lub  

e-mail kontaktowy oraz zgodę na zamieszczenie materiału video na stronie 

internetowej Koordynatora. Koordynator dopuszcza możliwość przesłania 



3 

 

przez Beneficjenta linku do materiału video zamieszczonego na stronie 

Beneficjenta lub innej ogólnodostępnej stronie www,  

b) w przypadku wyboru udostępnienia projektu (DOFE stacjonarne) - 

zgłoszenie wydarzenia przez Beneficjenta, w terminie wskazanym w pkt 2, 

poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszenia 

wydarzenia za pośrednictwem strony internetowej www.dniotwarte.eu, 

c) otrzymanie, w terminie maksymalnie 28 dni od dnia przekazania formularza, 

o którym mowa w lit. a lub b, informacji o zakwalifikowaniu zgłoszonego 

wydarzenia/materiału video do udziału  w Dniach Otwartych. 

2. Termin przesyłania formularzy, o których mowa w pkt 1 lit. a lub b,  do udziału w 

Dniach Otwartych upływa 31 sierpnia 2022 r. Organizator dopuszcza 

możliwość wydłużenia terminu w szczególnych przypadkach.  

3. Formularz udziału online oraz formularz zgłoszenia wydarzenia dostępne są na 

stronie internetowej www.dniotwarte.eu. 

4. Wszystkie materiały video oraz wydarzenia, które zostaną zakwalifikowane do 

udziału w Dniach Otwartych, zostaną opublikowane na stronie internetowej 

www.dniotwarte.eu do 30 września 2022 r. W wyjątkowych przypadkach 

Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji materiałów po upływie tego 

terminu.  

5. Beneficjent może wycofać swoje zgłoszenie w terminie do 4 października 2022 

r., poprzez kontakt z Koordynatorem lub Koordynatorem programowym. 

Informacja o wycofaniu zgłoszenia przez Beneficjenta zostanie zamieszczona na 

stronie www.dniotwarte.eu, a opis wydarzenia zostanie usunięty. 

6. Koordynator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian edytorskich w 

treści opisów materiałów video oraz wydarzeń. Celem zmian będzie 

ujednolicenie pod względem redakcyjnym i językowym wszystkich opisów 

publikowanych na stronach www.dniotwarte.eu.  

 

III. ZOBOWIĄZANIA KOORDYNATORA 

Koordynator zapewni: 

1. przesłanie na adres e-mail Beneficjenta informacji o zakwalifikowaniu do udziału 

w Dniach Otwartych; 

file:///C:/Users/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Temp/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Temp/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Temp/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Temp/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Temp/notesDF63F8/www.dniotwarte.eu
http://www.dniotwarte.eu/
http://www.dniotwarte.eu/
http://www.dniotwarte.eu/
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2. ogólnopolską promocję Dni Otwartych, m.in. w mediach, w kampaniach 

bannerowych w internecie, portalach internetowych i w kanałach 

społecznościowych zarządzanych przez Koordynatora;  

3. stronę internetową poświęconą Dniom Otwartym – www.dniotwarte.eu, 

przedstawiającą m.in. informacje o wydarzeniach i Beneficjentach, którzy będą 

brali udział w Dniach Otwartych; 

4. księgę znaku Dni Otwartych Funduszy Europejskich wraz z zasadami jej 

wykorzystania, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu; 

5. szablony materiałów promocyjnych np. bannerów internetowych, ulotek, 

plakatów, będą przekazywane Koordynatorom programowym na bieżąco, w 

zależności od prowadzonych działań promocyjnych; 

6. pakiet promujący DOFE dla Beneficjentów, którzy zgłoszą udział w DOFE 

stacjonarnym, w skład którego wejdą uniwersalne materiały promocyjne; 

7. Koordynator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wydarzeń stacjonarnych  

w zakresie ich zgodności z postanowieniami Regulaminu, o których mowa w pkt 

IV.2-5; 

8. Koordynator zastrzega sobie prawo do weryfikacji materiałów video zgłoszonych 

w ramach Dni Otwartych i niedopuszczenia do wydarzenia materiałów: 

a) o charakterze reklamowym lub mających na celu prowadzenie agitacji 

politycznej lub religijnej, 

b) których treść lub publikacja narusza prawa innych podmiotów, w tym 

narusza ich prawa autorskie lub prawa chroniące ich wizerunek, 

c) sprzecznych z prawem polskim, w szczególności wzywających do 

nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących przemoc, 

propagujących nielegalne używki, 

d) uznawanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe 

lub naruszające zasady współżycia społecznego, 

e) zawierających wulgaryzmy. 

 

IV. ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA ZAKWALIFIKOWANEGO DO UDZIAŁU  

Beneficjent uczestniczący w Dniach Otwartych ma obowiązek: 

1. w przypadku wyboru formy online - przesłać, poprzez formularz udziału online 

na stronie www.dniotwarte.eu, materiały video dotyczące wydarzenia online  

file:///C:/Users/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Temp/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Temp/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Temp/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Temp/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/oliwia_sokolowska/ezdpuw/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Temp/notesDF63F8/www.dniotwarte.eu
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w formie pliku zawierającego wirtualny spacer, warsztat, szkolenia, 

webinarium lub inną formę, w formacie mp4, o maksymalnej wielkości 100 MB 

lub linku do strony internetowej, na której znajduje się materiał video. 

Przekazane materiały zostaną zamieszczone na stronie www.dniotwarte.eu. 

Treść materiałów video musi być zgodna z założeniami i celem akcji Dni 

Otwartych; 

2. w przypadku wyboru udostępnienia projektu: 

2.1. wypełnić na stronie www.dniotwarte.eu formularz zgłoszenia wydarzenia 

oraz udostępnić projekt w co najmniej jednej z wymienionych niżej form: 

a) bezpłatne lub zniżkowe wejście na teren projektu, bezpłatne lub 

zniżkowe korzystanie z produktów lub usług świadczonych w ramach 

projektu, 

b) nieodpłatne, dodatkowe, nierealizowane na co dzień wydarzenia, które 

zaangażują i przyciągną odwiedzających projekty w ramach Dni 

Otwartych, takie jak: pokazy naukowe, warsztaty, zmagania sportowe, 

konkursy, zabawy, gry miejskie itp., 

c) nieodpłatne udostępnienie projektu lub jego części odwiedzającym 

projekt w ramach Dni Otwartych – obowiązek ten dotyczy 

Beneficjentów, których projekt jest na co dzień niedostępny dla 

odwiedzających, np. zaplecza teatrów, przedsiębiorstw, oczyszczalni 

ścieków, zakładów produkcyjnych, lotnisk, stacji kolejowych, 

tramwajowych; 

2.2. zapewnić bezpieczne warunki dla odwiedzających projekt w ramach Dni 

Otwartych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

w szczególności  przeciwpożarowymi, sanitarnymi, bhp oraz związanymi 

z pandemią COVID-19 (jeżeli będą w tym czasie obowiązywać); 

2.3. wyznaczyć osoby pełniące funkcję przewodników/informatorów podczas   

wydarzenia;  

2.4. oznakować projekt, umieścić w widocznym miejscu materiały otrzymane 

od Koordynatora oraz oznakować stosowane przez Beneficjenta w 

ramach Dni Otwartych materiały promocyjne zgodnie z Księgą znaku Dni 

Otwartych Funduszy Europejskich i z zasadami jej wykorzystania, 

http://www.dniotwarte.eu/
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używając do tego logo Dni Otwartych lub co najmniej jednego z 

szablonów, o których mowa w pkt III.5; 

2.5. poinformować wszystkich Uczestników o tym, że biorą udział  

w wydarzeniu w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz, że 

jest to część kampanii europejskiej #EU in My Region; 

2.6. zapewnić, aby na terenie wydarzenia nie były świadczone dodatkowe 

odpłatne usługi lub sprzedaż produktów, które poza terminem Dni 

Otwartych nie są oferowane przez Beneficjenta w ramach tego projektu, 

z wyłączeniem punktów gastronomicznych towarzyszących wydarzeniom 

realizowanym podczas Dni Otwartych; 

2.7. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób 

odwiedzających jego projekt lub korzystających z usług oferowanych na 

terenie projektu;  

3. przygotować i zamieścić opis  zgłoszonego wydarzenia lub materiału video, 

który będzie zachęcał Uczestników Dni Otwartych do udziału i zostanie 

zamieszczony na stronie www.dniotwarte.eu. Opis należy zamieścić  

w formularzu udziału online lub formularzu zgłoszenia wydarzenia. Przesłane 

materiały i zgłoszone wydarzenia po akceptacji przez Koordynatora zostaną 

zamieszczone na stronie www.dniotwarte.eu; 

4. poinformować o Dniach Otwartych na swojej stronie internetowej i na profilu 

społecznościowym (jeżeli taki posiada); należy wskazać pełną nazwę akcji: 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich oraz zamieścić logo Dni Otwartych, 

które będzie do pobrania na stronie www.dniotwarte.eu; 

5. poinformować społeczność lokalną o Dniach Otwartych poprzez wykorzystanie 

projektów plakatów i ulotek otrzymanych od Koordynatora; 

6. elektronicznie wypełnić i przesłać ankietę podsumowującą Dni Otwarte  

w terminie do 31 października 2022 r. Koordynator opublikuje link do ankiety 

na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Link zostanie 

również przesłany na adres e-mail podany przez Beneficjanta w formularzu. 

V. DANE OSOBOWE 

Beneficjent jest obowiązany do przekazania poniższych informacji swoim 

pracownikom:  

1. Administrator. 

http://www.dniotwarte.eu/
http://www.dniotwarte.eu/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Koordynator jest administratorem danych osób zgłaszających Beneficjenta do 

Dni Otwartych. 

2. Cel przetwarzania danych. 

Koordynator zbiera i przetwarza dane osobowe osób zgłaszających 

Beneficjenta do Dni Otwartych oraz osób wskazanych do kontaktu przez 

Beneficjenta w celu zapewnienia informacji i promocji w zakresie Funduszy 

Europejskich w Polsce, w tym w zakresie prowadzenia i realizacji Dni 

Otwartych.  

3. Podstawa prawna przetwarzania. 

3.1. Przetwarzanie danych obywa się zgodnie z RODO2. 

3.2. Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność realizacji obowiązku 

wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.); 

 (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

4. Okres przechowywania danych. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działań 

informacyjnych i promocyjnych dotyczących Dni Otwartych, nie dłużej niż do 

31 października 2023 r. 

5. Rodzaje przetwarzanych danych. 

5.1. Koordynator zbiera i przetwarza w szczególności następujące dane 

osobowe: 

a) dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, nazwa instytucji, w której 

pracuje przedstawiciel Beneficjenta, 

b) dane kontaktowe przedstawiciela Beneficjenta, które obejmują  

służbowy adres e-mail i nr telefonu służbowego. 

6. Obowiązek podania danych. 

6.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] z dnia 27 kwietnia 2016 r. [Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1] 
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6.2. W razie niepodania danych osobowych nie będzie możliwe uczestnictwo 

Beneficjenta w Dniach Otwartych. 

7. Dostęp do danych osobowych. 

7.1. Dostęp do danych osobowych przedstawiciela Beneficjenta mają 

uprawnieni pracownicy i współpracownicy Koordynatora oraz Koordynator 

programowy właściwy ze względu na województwo, w którym realizowany jest 

projekt.  

7.2. Dane są powierzone podmiotowi, który świadczy usługi związane z 

hostingiem i utrzymaniem Strony internetowej „dniotwarte.eu”. 

7.3. Dane te mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz 

Koordynatora usługi związane ze zgłoszeniem Beneficjenta do Dni Otwartych , 

w szczególności przedstawicielom firm kurierskich w celu dostarczenia 

pakietów promujących DOFE dla Beneficjentów. 

8. Prawa osób, których dane dotyczą: 

a) prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,  

b) ograniczenia ich przetwarzania przysługuje jeżeli spełnione są 

przesłanki określone w art. 18 RODO, 

c) prawo do sprzeciwu, 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

9.1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 

10.1. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych, kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Koordynatora  

jest możliwy pod adresem: 

a) ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 

b) poczta elektroniczna: IOD@mfipr.gov.pl. 

 

mailto:IOD@mfipr.gov.pl
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VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej  www.dniotwarte.eu. 

2. Sytuacje nieobjęte Regulaminem, dotyczące organizacji i udziału w Dniach 

Otwartych, rozstrzyga ostatecznie Koordynator. 

3. Zgłoszenie do udziału w Dniach Otwartych oznacza akceptację tego 

Regulaminu wraz z załącznikami. 

4. Koordynator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie  

w każdym czasie i powiadomi o tym publikując zmodyfikowany Regulamin  

i komunikat o zmianie na stronie internetowej www.dniotwarte.eu. 

5. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia postanowieniom 

Regulaminu przez Beneficjenta.  

6. Adres mailowy Organizatora dniotwarte@mfipr.gov.pl będzie aktywny do  

15 listopada 2022 r. Po tym terminie wszelkie pytania i wątpliwości powinny 

być kierowane na adres  kancelaria@mfipr.gov.pl 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1: Wzór formularza udziału online. 

2. Załącznik nr 2: Wzór formularza zgłoszenia wydarzenia. 

3. Załącznik nr 3: Księga znaku Dni Otwartych Funduszy Europejskich wraz z 

zasadami jej wykorzystania. 

file:///C:/Users/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Temp/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Temp/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Temp/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Temp/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/oliwia_sokolowska/ezdpuw/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Temp/notesDF63F8/www.dniotwarte.eu
file:///C:/Users/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Temp/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Temp/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Temp/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Temp/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/oliwia_sokolowska/ezdpuw/oliwia_sokolowska/AppData/Local/Temp/notesDF63F8/www.dniotwarte.eu
mailto:dniotwarte@mfipr.gov.pl
mailto:kancelaria@mfipr.gov.pl


1 

 

 

Wydarzenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności  

                              w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Techniczna 2014-2020 

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU 
„POKAŻ SWÓJ PROJEKT” 

 
A. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin III edycji konkursu „Pokaż swój projekt” (zwany dalej 

„Regulaminem”) określa organizację i przebieg konkursu jak również zasady 

udziału i nagrody konkursowe. 

2. Celem III edycji konkursu „Pokaż swój projekt” (zwanego dalej „Konkursem”), 

jest promocja efektów wykorzystania Funduszy Europejskich oraz kreowanie 

pozytywnego wizerunku Funduszy Europejskich. 

3. Organizatorem Konkursu jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (zwany dalej 

„Organizatorem”). 

4. Konkurs jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020. 

5. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony online za pośrednictwem 

strony internetowej www.dniotwarte.eu (zwanej dalej „Stroną Internetową”) w 

okresie od  18  lipca  2022 r. do 22 września  2022 r. do godz. 23.59 (zwanym 

dalej „Czasem Trwania Konkursu”) i będzie się składał z etapu 

zgłoszeniowego (zwanego dalej „Etapem Zgłoszeniowym”) oraz etapu 

wyboru zwycięzcy (zwanego dalej „Etapem Wyboru Zwycięzcy”). Etap 

Zgłoszeniowy odbędzie się w terminie od 18 lipca 2022 r. do 7 września  2022 

r. do godz. 23:59, zaś Etap Wyboru Zwycięzcy w terminie od 8 września  2022 

r. do 22 września  2022 r. do godz. 23.59. 

 

B. Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie (zwanymi dalej „Nagrodami”) są: 

1) jedna Nagroda Główna: w postaci sprzętu video o wartości 

nieprzekraczającej 6 tys. zł brutto oraz promocja Beneficjenta kanałami 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 

2) Nagrody za zajęcie II oraz III miejsca: 
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a)  kamera o wartości nieprzekraczającej  4 tys. zł  brutto oraz promocja 

Beneficjenta kanałami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – za 

zajęcie II miejsca, 

b) aparat fotograficzny o wartości nieprzekraczającej 3 tys. zł  brutto oraz 

promocja Beneficjenta kanałami Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej – za zajęcie III miejsca. 

2. Podatek dochodowy od nagród zostanie uregulowany przez Organizatora 

wyłącznie w  przypadku i w zakresie w jakim to zobowiązanie wynika z ustawy  

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. z 

2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) oraz dla osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą  zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.). 

3. Nagrody, na warunkach określonych w Regulaminie, zapewnia Minister 

Funduszy i Polityki Regionalnej. Są one współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.  

 

C. Kapituła Konkursowa 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w tym w 

szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do udziału w 

Konkursie, interpretacji Regulaminu oraz wybrania zwycięzcy i przyznania 

Nagród, Organizator powoła Kapitułę Konkursową. 

2. W skład Kapituły Konkursowej wejdzie minimum 9 osób wskazanych przez 

Organizatora Konkursu. 

 

D.  Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu. 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być Beneficjenci Funduszy Europejskich, tj. 

m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, szkoły, 

szkoły wyższe, jednostki kultury, przedsiębiorcy (w tym mikroprzedsiębiorcy), 

organizacje pozarządowe, jak również partnerstwa tych podmiotów, którzy 
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zrealizowali (tj. rzeczowo wykonali i rozliczyli) część lub całość 

projektu/przedsięwzięcia współfinansowanego z Funduszy Europejskich.  

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby fizyczne nieprowadzące 

działalności gospodarczej. 

3. Zgłoszenia w konkursie muszą dotyczyć projektów współfinansowanych ze 

środków w ramach Polityki Spójności.  

4. Organizator zamieści na Stronie Internetowej www.dniotwarte.eu formularz, 

przeznaczony dla Beneficjentów zamierzających wziąć udział w Konkursie 

(zwany dalej „Formularzem”), stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.  

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie poprzez stronę 

www.dniotwarte.eu formularza zgłoszeniowego oraz krótkiego, amatorskiego 

filmu  w formie elektronicznej, w formacie mp4, o maksymalnej wielkości 100 

MB i maksymalnej długości 4 minuty (240 sekund), (zwanego dalej „Filmem”) 

Tematem filmu musi być pokazanie w jaki sposób Fundusze Europejskie 

wpłynęły na działalność Beneficjenta.  Beneficjent przesyłający Film wraz  

z Formularzem zgłasza swój udział w Konkursie i staje się uczestnikiem 

Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”). 

6. Z Konkursu wykluczone są filmy niezgodne z tematem konkursu, filmy  

o charakterze reklamowym i promocyjnym.  

7. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik: 

a) podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu, akceptuje 

jego treść;  

b) oświadcza, że wykonany w ramach konkursu Film jest utworem autorskim, 

nie powiela w całości lub części treści już istniejących, podlegających 

ochronie prawno-autorskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1062, z późn. zm.) 

c) oświadcza, że autorskie prawa majątkowe nie są ograniczone jakimikolwiek 

prawami osób trzecich; 

d) oświadcza, że posiada prawa do wykorzystania muzyki i wizerunku osób 

pojawiających się w Filmie; 
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e) oświadcza, że jest gotów stawić się na własny koszt w dniu wyznaczonym 

przez Organizatora Konkursu, we wskazanym przez niego miejscu oraz 

czasie – w celu odbioru Nagrody Głównej na wizji, jeśli Nagroda Główna 

zostanie Uczestnikowi przyznana. 

8. Organizatorzy mają prawo weryfikacji dokonanych przez Uczestników 

zgłoszeń pod względem zgodności z postanowieniami Regulaminu, jak 

również weryfikacji danych uczestników zawartych w Formularzu. 

9. Po zakończeniu Etapu Zgłoszeniowego wszystkie zgłoszenia zgodne z 

postanowieniami Regulaminu zostaną przekazane Kapitule Konkursowej w 

celu sprawdzenia poprawności zgłoszeń oraz wyboru zwycięzców. 

10. W czasie Etapu Wyboru Zwycięzcy Kapituła Konkursowa ocenia nadesłane 

materiały przy pomocy Arkusza oceny, który stanowi załącznik nr 2 do 

Regulaminu.  

11. Wyniki Etapu Wyboru Zwycięzcy zostaną podane na stronie internetowej 

www.dniotwarte.eu do dnia 9 października  2022 r. 

12. Kapituła Konkursowa przyzna Nagrodę Główną, o której mowa w pkt. B.1.1. 

13. Zdobywcom II i III miejsca Kapituła Konkursowa przyzna Nagrody, o których 

mowa w pkt. B.1.2 lit. a i b. 

14. Decyzje Kapituły Konkursowej mają charakter ostateczny. 

 

E. Odbiór Nagród 

1. Nagroda Główna oraz nagrody za II i III miejsce zostaną przekazane 

najpóźniej do 8 grudnia 2022 r.  

2. Organizator dopuszcza odbiór Nagród osobiście w swojej siedzibie w ciągu 60 

dni od dnia zakończenia Konkursu albo też Nagroda zostanie wysłana do 

Laureatów Konkursu pocztą lub kurierem na adres wskazany w Formularzu w 

terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, wedle wyboru Uczestnika 

Konkursu. 

3. W wypadku, gdy odbiór Nagród następuje osobiście w siedzibie Organizatora, 

niezgłoszenie się do siedziby Organizatora, w celu odebrania Nagrody, w 

terminie wskazanym w pkt. 2, oznacza wygaśnięcie prawa do tej Nagrody i 
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powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. 

W uzasadnionych przypadkach Organizator może wydłużyć termin odbioru 

Nagrody, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez Laureata. 

4. W przypadku wysyłania przez Organizatora Nagrody pocztą lub kurierem 

dwukrotne nieodebranie przesyłki w terminie wskazanym w pkt. 2 oznacza 

wygaśnięcie prawa do tej Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich 

roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. 

5. Odbiór Nagród  dokonany zostanie na podstawie wypełnionego i podpisanego 

Oświadczenia do odbioru Nagrody przez Laureata, który stanowi załącznik nr 

3 do Regulaminu. 

 

F. Dane osobowe 

1. Administrator. 

Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów. 

2. Cel przetwarzania danych. 

Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe przedstawicieli Uczestników i 

Laureatów w celu organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród. 

2. Podstawa prawna przetwarzania. 

Przetwarzanie danych obywa się zgodnie z RODO1. 

Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność realizacji obowiązku 

wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.) (art. 6 ust. 1 lit. 

e RODO). 

W przypadku Laureatów podstawą prawną są również: ustawa z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa z dnia 26 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] z dnia 27 kwietnia 2016 r. [Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1] 
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lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.). 

3. Okres przechowywania danych. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działań 

informacyjnych i promocyjnych dotyczących Dni Otwartych, nie dłużej niż do 

31 października 2023 r. oraz w kwestiach rozliczeń podatkowych i 

archiwizacyjne na okres 50 lat. 

4. Rodzaje przetwarzanych danych. 

Organizator zbiera i przetwarza w szczególności następujące dane osobowe: 

1) dane identyfikacyjne,: imię, nazwisko, NIP (w przypadku Laureatów 

Konkursu) 

2) dane kontaktowe, które obejmują: adres siedziby,  telefon kontaktowy, e-

mail. 

5. Obowiązek podania danych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

W razie niepodania danych osobowych nie będzie możliwe uczestnictwo w 

Konkursie . 

6. Dostęp do danych osobowych. 

Dostęp do danych osobowych przedstawiciela Beneficjenta mają uprawnieni 

pracownicy i współpracownicy Koordynatora oraz Koordynator programowy 

właściwy ze względu na województwo, w którym realizowany jest projekt.  

Dane są powierzone podmiotowi, który świadczy usługi związane z hostingiem 

i utrzymaniem Strony internetowej „dniotwarte.eu”. 

Dane Laureatów Konkursu mogą być udostępniane podmiotom świadczącym 

na rzecz Organizatora usługi związane z realizacją Konkursu, w szczególności 

przedstawicielom firm kurierskich w celu dostarczenia nagród do Laureatów. 
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7. Prawa osób, których dane dotyczą: 

1) prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;  

2) ograniczenia ich przetwarzania przysługuje jeżeli spełnione są przesłanki 

określone w art. 18 RODO; 

3) prawo do sprzeciwu; 

4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych, kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Koordynatora  

jest możliwy pod adresem: 

1) ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; 

2) poczta elektroniczna: IOD@mfipr.gov.pl. 

 

G. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy laureat Nagrody Głównej  

oraz Laureaci Nagród za II i III miejsce spełniają warunki określone w 

Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa 

związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestników 

złożenia oświadczeń, podania dodatkowych danych bądź przedłożenia 

dodatkowych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i 

numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod 

numerem kontaktowym w ustalonym czasie. 

2. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub 

odmowa spełnienia powyższych wymagań powoduje wykluczenie danego 

mailto:IOD@mfipr.gov.pl
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Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i 

jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również 

uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody. 

3. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie na adres 

Organizatora wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 

Reklamacje zgłoszone rozstrzyga Organizator. 

4. Reklamacji zgłoszonych po upływie terminu określonego powyżej, Organizator 

nie będzie rozpatrywał, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia 

roszczeń na drodze sądowej. 

5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora 

oraz na Stronie Internetowej www.dniotwarte.eu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu,  

z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie spowoduje pogorszenia warunków 

uczestnictwa w Konkursie dla Uczestników i może obejmować tylko 

postanowienia związane z przebiegiem Konkursu. Ponadto, zmiana 

Regulaminu może wynikać z okoliczności, które przy zachowaniu należytej 

staranności nie były możliwe do przewidzenia w chwili jego wprowadzania. 

Zmieniony Regulamin zostanie niezwłocznie opublikowany na Stronie 

Internetowej. 

7. Adres mailowy Organizatora dniotwarte@mfipr.gov.pl będzie aktywny do 15 

listopada 2022 r. Po tym terminie wszelkie pytania i wątpliwości powinny być 

kierowane na adres  kancelaria@mfipr.gov.pl. 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór Formularza zgłoszeniowego 

2. Kryteria oceny zgłoszeń 

3. Wzór oświadczenia do odbioru nagrody 

 

http://www.dniotwarte.eu/
mailto:dniotwarte@mfipr.gov.pl
mailto:kancelaria@mfipr.gov.pl
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REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU 

„BLIŻEJ, NIŻ MYŚLISZ”  

 

A. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin III edycji konkursu „Bliżej, niż myślisz” (zwany dalej „Regulaminem”) 

określa organizację i przebieg konkursu, jak również zasady udziału i nagrody 

konkursowe. 

2. Celem  III edycji konkursu „Bliżej, niż myślisz” (zwanego dalej „Konkursem”), 

jest promocja efektów wykorzystania Funduszy Europejskich oraz kreowanie 

pozytywnego wizerunku Funduszy Europejskich. 

3. Organizatorem Konkursu jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą 

w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (zwany dalej 

„Organizatorem”). 

4. Przedmiotem konkursu jest nagranie amatorskiego filmu pokazującego w jaki 

sposób uczestnik lub osoby z jego otoczenia korzystają z Funduszy 

Europejskich nie tylko w najbliższym otoczeniu, ale także np. podczas wakacji.  

5. Konkurs jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu - Pomoc Techniczna 2014-2020. 

6. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronie internetowej 

www.dniotwarte.eu (zwanej dalej „Stroną Internetową”), w okresie od 18 lipca 

2022 r. do 25 września  2022 r. do godz. 23.59 (zwanym dalej „Czasem Trwania 

Konkursu”) i będzie się składał z etapu zgłoszeniowego (zwanego dalej 

„Etapem Zgłoszeniowym”) oraz etapu głosowania (zwanego dalej 

„Głosowaniem”). Etap Zgłoszeniowy odbędzie się w okresie od 18 lipca 2022 r. 

do 31 sierpnia  2022 r. do godz. 23:59, zaś Głosowanie w okresie od 12 września  

2022 r. do 25 września 2022 r. do godz. 23.59. 

7. III edycja konkursu została podzielona na dwie kategorie wiekowe: 

a) przeznaczoną dla młodzieży od 14 do 17 lat,  

b) przeznaczoną dla osób pełnoletnich (które najpóźniej w dniu przesłania 

filmu ukończyły 18 lat). 
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B. Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie (zwanymi dalej „Nagrodami”) są Nagrody finansowe. 

W każdej kategorii wiekowej przyznane będą: 

a) Nagroda Główna w wysokości 5 tys. zł netto, 

b) Nagrody za zajęcie II i III miejsca w wysokości: 

i) 3 tys. zł netto dla laureata II miejsca, 

ii) 2 tys. zł netto dla laureata III miejsca, 

c) Organizator zastrzega sobie możliwość do przyznania maksymalnie 3 

nagród dodatkowych (w każdej kategorii wiekowej) o maksymalnej wartości 

200 zł brutto każda.  

2. Podatek dochodowy od Nagród pieniężnych zostanie uregulowany przez 

Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.). 

3. Zwycięzcy obu kategorii wiekowych (pkt D.1 Regulaminu) zostaną wyłonieni w 

głosowaniu otwartym, które zostanie przeprowadzone  przy użyciu strony 

internetowej www.dniotwarte.eu. Nagrody zostaną przyznane na podstawie 

liczby zdobytych, ważnych głosów.  

4. Nagrody, na warunkach określonych w Regulaminie, zapewnia Minister 

Funduszy i Polityki Regionalnej. Nagrody są współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.  

 

C. Kapituła Konkursowa 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w tym w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do udziału w Konkursie, 

prawidłowości oddanych głosów, interpretacji Regulaminu oraz przekazania 

Nagród, Organizator powoła Kapitułę Konkursową. 

2. W skład Kapituły Konkursowej wejdzie minimum 5 osób wskazanych przez 

Organizatora Konkursu. 

 

D. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu. 

1. Konkurs składa się z dwóch kategorii wiekowych. Uczestnikiem Konkursu 

może być:  

http://www.dniotwarte.eu/
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a) osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, nieprowadząca działalności gospodarczej (pkt A.7.b 

Regulaminu), 

b) osoba fizyczna niepełnoletnia, w wieku od 14 do 17 lat, posiadająca 

zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie na 

warunkach określonych w Regulaminie (pkt A.7.a Regulaminu). 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i rodziny  osób zatrudnionych 

przez Organizatora. 

3. Konkurs polega na przesłaniu krótkiego, amatorskiego filmu (zwanego dalej 

„Filmem”) pokazującego w jaki sposób uczestnik lub osoby z jego otoczenia  

korzystają z Funduszy Europejskich. Film konkursowy może mieć maksymalnie 

2 minuty/100 MB. 

4. Organizator zastrzega, że: 

a) jeden autor może wysłać maksymalnie jeden film, 

b) w przypadku wysłania więcej niż jednego filmu przez jednego autora 

opublikowany i oceniony zostanie tylko jeden film, wysłany jako pierwszy.  

5. W czasie Etapu Zgłoszeniowego Organizator zamieści na Stronie Internetowej 

http://www.dniotwarte.eu/ formularz przeznaczony dla osób zamierzających 

wziąć udział w Konkursie, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu (zwany 

dalej „Formularzem”). Formularz należy uzupełnić o następujące dane: imię, 

nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail, opis i tytuł 

filmu.  

W przypadku osób niepełnoletnich należy przesłać podpisany formularz, 

stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu (zgoda rodziców lub opiekunów na 

udział w Konkursie. Brak podpisanego załącznika skutkować będzie 

odrzuceniem zgłoszenia.  

6. Warunkiem uczestnictwa w Etapie Zgłoszeniowym jest przesłanie Filmu, w 

formacie mp4 o maksymalnej wielkości 100 MB i czasie trwania do 2 min. 

poprzez Formularz znajdujący się na stronie www.dniotwarte.eu. Osoba 

przesyłająca Film oraz wypełniająca Formularz zgłasza swój udział w Konkursie 

i staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”). Osoba 

niepełnoletnia staje się uczestnikiem konkursu: po przesłaniu Filmu, oraz 

http://www.dniotwarte.eu/
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załączeniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego do udziału w 

Konkursie, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

7. Za nieakceptowalne, niepodlegające publikacji i pozbawiające możliwości 

wygrania Nagród, będą uznane materiały:  

a) o charakterze reklamowym lub mające na celu prowadzenie agitacji 

politycznej lub religijnej, 

b) których treść lub publikacja narusza prawa innych podmiotów, w tym 

narusza ich prawa autorskie lub prawa chroniące ich wizerunek, 

c) sprzeczne z prawem polskim, w szczególności wzywające do nienawiści 

rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujące przemoc, propagujące 

nielegalne używki, 

d) uznawane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub 

naruszające zasady współżycia społecznego, 

e) zawierające wulgaryzmy. 

8. Organizator ma prawo weryfikacji dokonanych przez Uczestników zgłoszeń pod 

względem zgodności z postanowieniami Regulaminu, jak również weryfikacji 

danych Uczestników, zawartych w Formularzach. 

9. Zgłoszenia będą publikowane na stronie www.dniotwarte.eu na bieżąco 

podczas trwania Etapu Zgłoszeniowego. Głosowanie będzie możliwe dopiero 

po zakończeniu Etapu Zgłoszeniowego.  

10. W czasie Głosowania Użytkownicy Strony Internetowej głosują na jeden 

wybrany projekt w wybranej kategorii wiekowej zgłoszony do konkursu. Każdy 

użytkownik może oddać maksymalnie dwa głosy w konkursie – po jednym w 

każdej kategorii wiekowej.  

11. Organizator zastrzega, że: 

a) jeden adres e-mail może być wykorzystany tylko raz w danej kategorii 

wiekowej  w trakcie trwania Głosowania, 

b) zabronione jest wykorzystywanie oprogramowania automatyzującego 

proces oddawania głosów, 

c) zabronione jest oddawanie głosów przy użyciu adresów tymczasowych, 

np. istniejących przez 10 minut, 

http://www.dniotwarte.eu/
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d) w przypadku zaobserwowanych ww. nadużyć, Organizator zastrzega 

sobie prawo anulowania głosów noszących znamiona złamania 

Regulaminu, 

e) wyniki Głosowania zostaną podliczone przez Organizatora i 

zatwierdzone przez Kapitułę Konkursu, 

f) zwycięzcą Głosowania zostanie autor Filmu, który uzyska w okresie 

trwania Głosowania największą liczbę ważnych głosów. 

12. Wyniki Głosowania w obu kategoriach wiekowych  zostaną podane na Stronie 

Internetowej www.dniotwarte.eu nie później niż 9 października 2022 r. 

13. Finalistom obu kategorii wiekowych, którzy otrzymają największą liczbę 

ważnych Głosów, Kapituła Konkursowa przyzna: 

a) Nagrodę Główną (pkt B.1.a),  

b) Nagrody za II i III miejsca (pkt B.1.b lit. i oraz ii), 

- jako laureatom Konkursu (zwanym dalej: „Laureatami”). 

 

E. Odbiór Nagród 

1. Nagroda Główna oraz nagrody za II i III miejsce zostaną przekazane przelewem 

bankowym na konto każdego Laureata lub w przypadku osób niepełnoletnich 

rodzica/opiekuna , najpóźniej 30 dni od dnia przesłania przez Laureatów 

prawidłowo wypełnionego Oświadczenia do odbioru Nagrody, stanowiącego 

odpowiednio załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do Regulaminu.  

F. Dane osobowe 

1. Administrator. 

Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów. 

2. Cel przetwarzania danych. 

2.1. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe osób zgłaszających swój 

udział w Konkursie, w celu jego przeprowadzenia oraz wydania 

przyznanych Nagród. 

2.2. W przypadku Laureatów również w celach podatkowych i archiwizacyjnych.  

3. Podstawa prawna przetwarzania. 
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3.1. Przetwarzanie danych obywa się zgodnie z RODO1. 

3.2. Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność realizacji obowiązku 

wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.); (art. 6 ust. 1 lit. 

e RODO). 

3.3. W przypadku Laureatów podstawą prawną są również: ustawa z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1128, z późn. Zm.) oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1320, z późn. Zm. ). 

4. Okres przechowywania danych. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działań 

informacyjnych i promocyjnych dotyczących Dni Otwartych, nie dłużej niż do 31 

października 2023 roku, oraz w kwestiach rozliczeń podatkowych i 

archiwizacyjnych przez okres 50 lat. 

5. Rodzaje przetwarzanych danych. 

Koordynator zbiera i przetwarza w szczególności następujące dane osobowe: 

a) Uczestników pełnoletnich: 

- dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, 

- dane kontaktowe: adres zamieszkania,  telefon kontaktowy, e-mail, 

b) Uczestników niepełnoletnich: imię, nazwisko, data urodzenia, 

c) Rodziców uczestników niepełnoletnich: imię, nazwisko, adres zamieszkania, 

adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail 

d) Laureatów pełnoletnich: 

- dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, numer PESEL, 

- dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres zamieszkania,  telefon 

kontaktowy, e-mail, nr rachunku bankowego, 

e) Laureatów niepełnoletnich 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] z dnia 27 kwietnia 2016 r. [Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1] 
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- dane identyfikacyjne: imię, nazwisko;; 

, 

f) Rodziców/opiekunów Laureatów: imię i nazwisko, nr konta bankowego. 

6. Obowiązek podania danych. 

6.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

6.2. W razie niepodania danych osobowych nie będzie możliwe uczestnictwo w 

Konkursie. 

7. Dostęp do danych osobowych. 

Dostęp do danych osobowych mają uprawnieni pracownicy i współpracownicy 

Koordynatora..  

Dane są powierzone podmiotowi, który świadczy usługi związane z hostingiem 

i utrzymaniem Strony internetowej „dniotwarte.eu”. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą: 

a)prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,  

b) ograniczenia ich przetwarzania przysługuje jeżeli spełnione są przesłanki 

określone w art. 18 RODO, 

c) prawo do sprzeciwu, 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych, kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Koordynatora  

jest możliwy pod adresem: 

a) ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 

b) poczta elektroniczna: IOD@mfipr.gov.pl. 

mailto:IOD@mfipr.gov.pl
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G. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci spełniają warunki 

określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach 

prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od 

Uczestników złożenia  oświadczeń, podania dodatkowych danych oraz 

przedłożenia dodatkowych dokumentów, jak również podania adresu 

zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków 

Konkursu, warunków wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia 

powyższych wymagań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z 

jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych 

roszczeń w stosunku do Organizatora (uprawnia Organizatora do odmowy 

przyznania lub wydania Nagrody). 

2. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie na adres  

Organizatora wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje 

zgłoszone Organizator. Reklamacji zgłoszonych po upływie terminu 

określonego powyżej Organizator nie będzie rozpatrywał, a Uczestnikowi 

przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora 

oraz na Stronie Internetowej www.dniotwarte.eu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż 

zmiana ta nie spowoduje pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie dla 

Uczestników i głosujących.  

4.1. Zmiana może obejmować tylko postanowienia związane z przebiegiem 

Konkursu.  

4.2. Zmiana może wynikać tylko z okoliczności, które przy zachowaniu należytej 

staranności, nie były możliwe do przewidzenia w chwili jego wprowadzania.  

4.3. Zmieniony Regulamin zostanie niezwłocznie opublikowany na Stronie 

Internetowej. 

5. Adres mailowy Organizatora dniotwarte@mfipr.gov.pl będzie aktywny do 15 

listopada 2022 r. Po tym terminie wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować 

na adres kancelaria@mfipr.gov.pl. 

mailto:dniotwarte@mfipr.gov.pl
mailto:kancelaria@mfipr.gov.pl
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Załączniki: 

 

1. Formularz zgłoszeniowy. 

2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w Konkursie. 

3. Oświadczenie do odbioru Nagrody. 

4. Oświadczenia do odbioru Nagrody w przypadku osoby niepełnoletniej.  
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