
§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Konkursie „Razem możemy 

więcej”, zwanym dalej „Konkursem”. 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

3. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji , z siedzibą w Warszawie 02-305, 

Aleje Jerozolimskie 142a, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i  zawodowych, fundacji i zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000024777, której nadano NIP: 526-10-00-645 oraz numer REGON: 

010393032, zwana dalej „Organizatorem”. 

 

§ 2 

Konkurs 

1. Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja najciekawszych wideo prezentujących działania 

projektowe w ramach programu Europejski Korpus Solidarności, zwanego dalej „EKS”. 

2. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, administrowany ani powiązany z portalami 

społecznościowymi Instagram lub TikTok. 

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz. U. 2022, poz.888) 

 

§ 3 

Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne zarejestrowane w bazie EKS - posiadający nr PRN 

(rejestracja na Europejskim Portalu Młodzieżowym https://youth.europa.eu/SOLIdARity_pl) oraz 

beneficjenci instytucjonalni programu EKS (organizacje i instytucje posiadające nr OID), zwani dalej 

„Uczestnikami”. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być również uczestnicy programów poprzedzających program EKS, tj. 

osoby biorące udział w projektach wolontariatu Erasmus+ lub Wolontariatu Europejskiego. 

3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz byli pracownicy Organizatora, osoby 

współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także 

członkowie ich rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby 

pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 
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§ 4 

Zasady Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie przez Uczestnika Konkursu 90-sekundowego wideo 

(zwane również dalej „Pracą Konkursową”) w jednej z poniższych kategorii: 

a) inspirująca relacja z Twojego projektu EKS, 

b) wideo o projekcie EKS zamieszczone na Instagramie lub TikToku,   

c) video zachęcające innych do udziału w projekcie EKS. 

2. Uczestnik Konkursu może zgłosić 1  Pracę Konkursową w każdej z  kategorii wskazanych w § 4 ust. 

1 Regulaminu.  

3. Wraz ze zgłoszonym wideo, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest przesłać krótki opis (do 300 

znaków) dotyczący projektu i samego filmu. Praca Konkursowa bez opisu nie będzie uwzględniana 

przez Komisję Konkursową. 

4. Zgłoszenie Pracy Konkursowej następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz 

przesłanie linku do wideo.  

5. W przypadku kategorii, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. b) Regulaminu, oprócz linku do wideo, 

konieczne jest przesłanie zrzutu ekranu z liczbami potwierdzającymi polubienia użytkowników portali 

społecznościowych Instagram lub TikTok, wg stanu na dzień zgłoszenia Pracy Konkursowej. 

6. Zgłoszenia przyjmowane będą od 15.11.2022 do 19.12.2022 do godziny 12:00.  

7. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną do 31 grudnia 2022 r. 

 

§ 5 

Ocena formalna i merytoryczna 

1. Ocenę formalną zgłoszeń do konkursu przeprowadza  Organizator. Ocenę merytoryczną zgłoszeń 

spełniających warunki formalne przeprowadzają eksperci wewnętrzni Organizatora. 

2. Prace Konkursowe w kategoriach określonych w § 4 ust.  1 lit. a i c niniejszego Regulaminu, oceniane 

będą według następujących kryteriów: 

a) interpretacja i nawiązanie do projektu przeprowadzonego w ramach EKS lub , 

b) adekwatność wideo do kategorii konkursowej, 

c) pomysłowość i atrakcyjność wideo. 

3. Prace Konkursowe w kategorii określonej w § 4 ust. 1 lit. b niniejszego Regulaminu ocenione będą 

według największej liczby polubień użytkowników portali społecznościowych Instagram lub TikTok 

według stanu na dzień zgłoszenia Pracy Konkursowej. 

4. Od decyzji Komisji Konkursowej odwołanie nie przysługuje.  

5. Zgłoszona do Konkursu Praca Konkursowa nie może zawierać treści naruszających prawa osób 

trzecich, niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności uznanych za 
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niecenzuralne, dyskryminujące lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia lub prawa osób trzecich  

innych. Praca Konkursowa naruszająca warunki określone w zdaniu poprzednim nie zostanie 

dopuszczona do Konkursu. 

 

§ 6 

Laureaci Konkursu i nagrody 

1. W ramach Konkursu w każdej z kategorii, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu 

zostanie przyznane: miejsce I i wyróżnienie.  

2. Dla wszystkich zwycięzców i wyróżnionych przewidziane są nagrody rzeczowe:  

▪ I miejsce - Apple iPad , 

▪ wyróżnienie  - telefon Samsung S21.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania I miejsca i wyróżnienia, w zależności od 

poziomu ocenianych materiałów. 

4. Lista zwycięzców i wyróżnionych zostanie opublikowana do 31 grudnia 2022 r. na stronie eks.org.pl, 

a Laureaci zostaną powiadomieni o tym fakcie pocztą elektroniczną na adresy email wskazane 

w formularzu zgłoszeniowym. 

5. W przypadku Laureatów Konkursu, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności 

gospodarczej nagrody o wartości powyżej 2000,00 PLN podlegają opodatkowaniu w formie 

zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody.  

6. Laureaci Konkursu, będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej 

otrzymają także nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej (odpowiadającą wysokości 

podatku dochodowego od wartości nagrody w Konkursie). Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na 

przekazanie kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, tytułem należnego podatku dochodowego 

do wpłaty przez Organizatora do właściwego organu podatkowego. 

7. W przypadku Laureatów Konkursu, będących beneficjentami instytucjonalnymi programu EKS 

(opodatkowanych podatkiem CIT), Organizator informuje, że zgodnie z przepisami prawa 

podatkowego płatnikiem podatku dochodowego od świadczeń stanowiących przychód z działalności 

gospodarczej  jest beneficjent instytucjonalny uzyskujący przychód, który ma obowiązek odprowadzić 

podatek dochodowy według właściwych dla nich zasad opodatkowania działalności gospodarczej. 

8. Uczestnicy Konkursu, będących beneficjentami instytucjonalnymi programu EKS (opodatkowanych 

podatkiem PIT), dla których nagroda otrzymana w konkursie nie stanowi przychodu z działalności 

gospodarczej podlega opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 

10% od całkowitej wartości nagrody. W takiej sytuacji, Laureaci Konkursu, otrzymają także nagrodę 

pieniężną w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej (odpowiadającą wysokości podatku dochodowego 

od wartości nagrody w Konkursie). Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na przekazanie kwoty, o której 
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mowa w zdaniu poprzednim, tytułem należnego podatku dochodowego do wpłaty przez Organizatora 

do właściwego organu podatkowego. 

9. Nagrody nie podlegają wymianie na  ekwiwalent pieniężny.  

 

§ 7 

Prawa autorskie  

1. Każdy Uczestnik, składając film konkursowy, oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa 

autorskie do zgłoszonej Pracy Konkursowej. 

2. W przypadku, gdy film powstał we współautorstwie, autor oświadcza, że jest umocowany przez 

pozostałych współautorów do dokonania zgłoszenia pracy do Konkursu. Autor, który zgłosił film bez zgody 

właściciela autorskich praw majątkowych lub umocowania pozostałych współautorów albo 

z przekroczeniem takiego umocowania, jest odpowiedzialny wobec Organizatora Konkursu z tytułu 

wszelkich zgłoszonych roszczeń. 

3. Organizator zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów, w szczególności 

do oznaczenia filmu ich nazwiskami lub pseudonimami. 

4. Z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej, Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi 

nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie z filmu/wideogramu, 

w całości lub we fragmentach, na następujących polach eksploatacji: publiczne wyświetlanie, 

odtwarzanie, nadawanie, oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp 

w czasie i miejscu przez siebie wybranym. 

5. W ramach licencji, o której mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu, Organizator uprawniony jest do 

korzystania z Prac Konkursowych w całości lub w części w celach promocyjnych.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez zgłaszającego Pracę Konkursową 

jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do Pracy 

Konkursowej lub jej poszczególnych składników w sposób i zakresie opisanym w niniejszym 

Regulaminie. 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

1. Organizator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).  

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@frse.org.pl.  
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3. Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowej 

realizacji konkursu, tj. 

a) Publikacja danych osobowych obejmujących imię i nazwisko zwycięzcy i osób 

wyróżnionych na stronie eks.org.pl oraz na mediach społecznościowych Organizatora, 

EKS. 

b) Publikacja zwycięskich materiałów nadesłanych w konkursie na stronie eks.org.pl oraz 

na mediach społecznościowych Organizatora, EKS. 

4. W celu wskazanym w § 7 ust. 3 Regulaminu będą przetwarzane następujące dane: imię, nazwisko, 

nr telefonu adres e mail, numer PRN, nazwa organizacji realizującej projekt, kraj goszczący, miejsce 

realizacji projektu, adres korespondencyjny,  wizerunek. 

5. Podstawą przetwarzania danych  jest art. 6 ust. 1 lit b) oraz lit. f) Ogólnego Rozporządzenia 

o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.  

7. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:  

a) przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych, 

zgodnie z zapisami RODO dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Konkursu;  

b) wykorzystanie adresu e-mail i numeru telefonu na potrzeby realizacji Konkursu;  

c) wykorzystywanie wizerunku w materiałach stworzonych przez EKS do celów 

promocyjnych Konkursu. 

8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:  

a) sprostowania danych,  

b) usunięcia danych,  

c) ograniczenia przetwarzania danych,  

d) przenoszenia danych,  

e) wniesienia sprzeciwu,  

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  

g) wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

9. Organizator oświadcza, iż dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie 

będą poddawane profilowaniu oraz, że dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom 

zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.  

10.  Organizator wskazuje, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych zabezpieczenie powierzonych danych osobowych. 

Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu 
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i kontekstu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.  

11.  Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające 

z: 

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,  

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych,  

c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub 

w inny sposób przetwarzanych.  

12.  Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także 

w mediach) o wynikach Konkursu.  

13.  Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu, oświadcza, że posiada wszystkie zgody osób 

fizycznych, występujących w Konkursie z ramienia Uczestnika, na przetwarzanie ich wizerunku w celu 

prowadzenia przez Organizatora Konkursu . 

14.  Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie adekwatnie i w zakresie niezbędnym do realizacji 

Celu i przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji Celów. Uczestnik może wycofać przedmiotową 

zgodę w zakresie danych osobowych osób, wszystkich lub niektórych, co jednak może w istotny sposób 

wpłynąć na jego dalszy udział w konkursie, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.  

15.  Organizator ponadto jest zobowiązany na żądanie dopuścić do danych osobowych osób, osobę, 

której dane dotyczą i umożliwić wgląd do tych danych, ich ograniczenie, zmianę, a także wykonać 

żądanie ich usunięcia, co może mieć wpływ na dalszy udział Uczestnika w konkursie (jego wykluczenie), 

z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.  

16.  Uczestnik Konkursu oświadcza, że wszystkie opublikowane przez niego treści na stronie 

internetowej konkursu nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191) oraz dóbr osobistych, a także, 

że uzyskał wszelkie właściwe zgody osób, których wizerunek utrwalił na zdjęciach na wykorzystanie ich 

wizerunku w konkursie.  

17.  Uczestnik Konkursu przystępując do konkursu, musi posiadać:  

a) w przypadku opublikowania na stronie internetowej Konkursu zdjęć, na których 

występują osoby trzecie zgodę tych osób na wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby 

konkursu organizowanego w ramach EKS oraz w materiałach promocyjnych, 

przygotowanych przez Organizatora w tym dla promocji Konkursu na kanałach 

Organizatora, EKS w social media (w szczególności na mediach społecznościowych 

Facebook, Instagram) (wzór znajduje się w Załączniku nr 1);  

b) w przypadku, gdy w lub filmach znajduje się osoba niepełnoletnia, zgodę jej rodziców 

lub opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku tej osoby wykorzystanie na 
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potrzeby konkursu organizowanego w ramach EKS oraz w materiałach promocyjnych 

przygotowanych przez Organizatora w tym dla promocji Konkursu na kanałach 

Organizatora, EKS w social media (w szczególności  na Facebook, Instagram) (wzór 

znajduje się w Załączniku nr 2).  

18.  Uczestnik nie musi przekazywać Organizatorowi oświadczeń ze zgodami, o których mowa 

w paragrafie 8, pkt. 17. 

19.  Oświadczenia ze zgodami, o których mowa wyżej Uczestnik powinien zachować, aby przedłożyć 

Organizatorowi na każde żądanie Organizatora, w szczególności w przypadku ewentualnego sporu 

sądowego, którego Organizator będzie stroną.  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu oraz do odwołania Konkursu. 

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.eks.org.pl i jest jedynym dokumentem 

określającym zasady Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych. 

Uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody, której dozna Organizator w przypadku, gdyby 

którekolwiek z oświadczeń i zapewnień Uczestnika okazało się nieprawdziwe. 

7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa. 

6. Integralną częścią Regulaminu są załączniki: 

a) Załącznik nr 1: Wzór zgody osób trzecich na wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby 

Konkursu; 

b) Załącznik nr 2: Wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych osób niepełnoletnich 

na rozpowszechnianie wizerunku tej osoby wykorzystanie na potrzeby Konkursu. 

 


