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Regulamin konkursu dla beneficjentów Działania 8.3 PO IG „Otwarci na świat – Internet 

w naszym domu. Rysunek komputerowy wykonany przez dzieci z rodzin - beneficjentów 
Działania 8.3 PO IG” 

§1 ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji z siedzibą w 
Warszawie (kod pocztowy:  00-060), przy ulicy Królewskiej 27, NIP: 5213621697, REGON: 
145881488,  tel. +48 22 245 54 50, fax.  +48 22 829 48 52,  

Adres www: www.mac.gov.pl (Organizator). 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  Konkurs jest współfinansowany ze środków EFRR. 

2. Informacje na temat ewentualnych patronatów honorowych lub medialnych zostaną 
ogłoszone na stronie www.mac.gov.pl. 

§3 DEFINICJE 

1.  Użyte w dalszej części Regulaminu terminy oznaczają: 

1.1  Konkurs  -  Konkurs Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Otwarci na świat – Internet 

w naszym domu. Rysunek komputerowy wykonany przez dzieci z rodzin - beneficjentów 
Działania 8.3 PO IG”, 

1.2  Kapituła Konkursu  –  osoby oceniające Zgłoszenia nadesłane na Konkurs wyznaczone 

przez Organizatora.  

1.3  Uczestnik Konkursu – (autor/autorka pracy graficznej) dziecko w wieku 8-12 lat z 

rodziny, która otrzymała dofinansowanie komputera i dostępu do Internetu, uczestniczące w 

projekcie realizowanym w ramach Działania 8.3 PO IG, zgłoszone przez opiekuna prawnego 

do konkursu: „Otwarci na świat – Internet w naszym domu. Rysunek komputerowy 

wykonany przez dzieci z rodzin - beneficjentów Działania 8.3 PO IG”, 

1.4  Laureat  - Uczestnik Konkursu, wyróżniony przez Kapitułę Konkursu za zgłoszoną do 
Konkursu pracę. 

1.5  Działanie 8.3  –  Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. 

2.  Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie lub załącznikach do niego będą 
mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być 
rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w orzecznictwie lub doktrynie. 

§4 CEL KONKURSU 



2 

 

Konkurs ma na celu promocję Działania 8.3 PO IG poprzez uhonorowanie najciekawszych 

prac graficznych wykonanych przez dzieci z rodzin uczestniczących w projektach w ramach 

w/w działania.  

§5 UCZESTNICY KONKURSU 

1. W konkursie „Otwarci na świat – Internet w naszym domu. Rysunek komputerowy 

wykonany przez dzieci z rodzin - beneficjentów Działania 8.3 PO IG” mogą wziąć 
udział dzieci w wieku 8 – 12 lat z rodzin, które otrzymały dofinansowanie do 

komputera i dostępu do Internetu, uczestniczące w projekcie realizowanym w ramach 
Działania 8.3 PO IG, zgłoszone do konkursu przez opiekuna prawnego.  

§6 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1.  Konkurs jest jednoetapowy. 

2.   Warunkiem udziału w Konkursie „Otwarci na świat – Internet w naszym domu. Rysunek 

komputerowy wykonany przez dzieci z rodzin - beneficjentów Działania 8.3 PO IG”  jest 

przesłanie drogą elektroniczną przez Uczestnika Konkursu Zgłoszenia Konkursowego 

stanowiącego Załącznik nr 1 oraz pliku graficznego w formacie .jpg, .ttf, .bmp, .dib, .gif, .png 

nie większym niż 2,5 MB, związanego tematycznie z treścią konkursu, w terminie  

do dnia 1 grudnia 2014 roku na adres e-mail: mariusz.dabrowski@mac.gov.pl lub 

przemyslaw.kalinowski@mac.gov.pl.  

W konkursie „Otwarci na świat – Internet w naszym domu. Rysunek komputerowy wykonany 

przez dzieci z rodzin - beneficjentów Działania 8.3 PO IG”  osoby reprezentujące autorów 
nadesłanych prac powinni również przesłać drogą elektroniczną oświadczenie o uczestnictwie 

w projekcie w ramach Działania 8.3 PO IG (załącznik nr 1) oraz oświadczenia na potrzeby 

praw autorskich (załącznik nr 2). W przypadku braku wypełnionego załącznika nr 1 lub 2 

osoby reprezentujące autorów nadesłanych prac zostaną przez Organizatora wezwane do jego 
wypełnienia przed przyznaniem nagród. Brak wypełnionych załączników pomimo wezwania 

przez Organizatora do ich uzupełnienia uniemożliwia ostateczne zakwalifikowanie pracy do 

konkursu. 

3.  Zgłoszenie Konkursowe należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
mariusz.dabrowski@mac.gov.pl lub przemysław.kalinowski@mac.gov.pl, wpisując w 
temacie wiadomości e-mail: „Otwarci na świat” lub „Internet w naszym domu”. 

4.  Zgłoszenie Konkursowe należy przygotować w języku polskim. 

5.  Jeden Uczestnik Konkursu może przygotować tylko jedno Zgłoszenie Konkursowe. W 

przypadku przesłania przez Uczestnika Konkursu kilku Zgłoszeń Konkursowych – żadne z 
nich nie zostanie przyjęte do Konkursu. 

6.  Zgłoszenia Konkursowe nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

§7 ZASADY WYBORU LAUREATÓW KONKURSU 
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1.  Spośród prac zgłoszonych do udziału w konkursie „Otwarci na świat – Internet w naszym 

domu. Rysunek komputerowy wykonany przez dzieci z rodzin - beneficjentów Działania 8.3 
PO IG” Kapituła Konkursu wybierze 12 prac, wskazując jednocześnie Laureatów konkursu. 

§8 KAPITUŁA KONKURSU 

1.  Zgłoszenia Konkursowe będą oceniane przez Kapitułę Konkursu wybraną przez 
Organizatora. Kapituła składa się z co najmniej trzech osób.  

2.  Sekretariat Konkursu  –  pan Mariusz Dąbrowski, e-mail: mariusz.dabrowski@mac.gov.pl 

3.  Kapituła Konkursu przyzna 12 równorzędnych nagród.  

4.  Organizator oraz Kapituła mogą wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie 
w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. 

5.  Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz 

zawieszenia lub zakończenia Konkursu bez rozstrzygnięcia, w przypadku gdy Zgłoszenia 
konkursowe nie będą spełniały wymogów założonych przez Organizatora lub z innych 
przyczyn. 

6.  Wynik Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu do sądu powszechnego. 

§9 NAGRODY W KONKURSIE 

1. Każdy Laureat Konkursu otrzyma jedną nagrodę-niespodziankę ufundowaną przez 
Organizatora. 

2.  Kapituła  Konkursu  może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień. 

§10 INFORMOWANIE LAUREATA O PRZYZNANIU IM NAGRÓD I ICH WRĘCZANIE 

1.  Laureaci  wyłonieni przez Kapitułę zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub 

telefonicznie o przyznaniu nagrody oraz o miejscu i godzinie uroczystej gali, na której 
zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców w konkursie. Lista wszystkich Laureatów zostanie 

opublikowana na stronie internetowej Organizatora: www.mac.gov.pl, po oficjalnym 

wręczeniu nagród. 

2.  Laureaci  Konkursu  dołożą wszelkich starań, aby uczestniczyć w oficjalnej uroczystości 
wręczenia nagród. 

§11 ZACHOWANIE POUFNOŚCI 

1.  Członkowie Kapituły Konkursu podpiszą oświadczenie  –  Deklarację bezstronności i 
poufności Konkursu  (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). 

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.mac.gov.pl 
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2.  Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 roku o 
grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 

3.  Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie lub jego 

załącznikach poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Konkursu 

tj.: www.mac.gov.pl. 

4.  Ewentualne wątpliwości  powstałe w trakcie konkursu rozstrzyga Organizator. 

 

Lista załączników: 

1.  Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu -Zgłoszenie do udziału w konkursie 

2. Załącznik nr 2 – oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz potwierdzenie uczestnictwa 
w projekcie realizowanym w ramach Działania 8.3 PO IG 

3.  Załącznik nr 3 -  Deklaracja bezstronności i poufności dla członków Kapituły Konkursu. 

 


