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Obowiązuje od 1 września 2012 roku 
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§ 1 

Słownik pojęć używanych w Regulaminie 

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1.1. Akcja - akcja promocyjno – informacyjna „Opolski Puchatek” przeprowadzona na 

zlecenia Zarządu Województwa Opolskiego w ramach konkursu ofert na działania 

informacyjno – promocyjne dla partnerów społecznych i gospodarczych pn. 

„Przeprowadzenie konkursu na funduszową maskotkę promującą RPO WO 2007-

2013 i PO KL”. 

1.2. Konkurs - konkurs na funduszową maskotkę promującą RPO WO 2007-2013 

i PO KL, realizowany w ramach akcji promocyjno – informacyjnej „Opolski 

Puchatek”. 

1.3. Organizator  - IDEA Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych. 

1.4. Uczestnik – każda grupa/klasa, która zgłosi swoje uczestnictwo w Akcji poprzez 

wypełnienie deklaracji uczestnictwa 

1.5. Regulamin – niniejszy dokument. 

 

§ 2 

 Organizator Akcji 

1. Organizatorem Akcji jest IDEA Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych. 

1.1. Adres Organizatora: 

IDEA Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ul. Wałowa 7, 48-300 Nysa 

1.2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat akcji: 

Piotr Chomyn, tel. 695521140, piotr.chomyn@gmail.com 

Piotr Bobak, tel. 604904910, piotr.bobak@gmail.com 

2. Akcja odbywa się na zlecenie Zarządu Województwa Opolskiego w ramach konkursu 

ofert na działania informacyjno – promocyjne dla partnerów społecznych 

i gospodarczych pn. „Przeprowadzenie konkursu na funduszową maskotkę 

promującą RPO WO 2007-2013 i PO KL”. 

 

§ 3 

Finansowanie akcji 

1. Akcja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków: 

1.1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 

-2013; 

1.2. Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa 

opolskiego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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§ 4  

Cel akcji 

1. Celem Akcji jest: 

1.1. rozpowszechnienie wśród dzieci przedszkolnych i młodzieży szkół podstawowych, 

przy okazji twórczej zabawy, informacji na temat Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 /RPO WO 2007-2013/ 

oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /PO KL/, a w efekcie stworzenie 

maskotki promującej ww. programy, 

1.2. budowa spójnego i pozytywnego wizerunku RPO WO 2007-2013 oraz PO KL, 

a także kreowanie świadomości i podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców 

województwa opolskiego odnośnie istoty i korzyści z wdrażania ww. programów 

oraz zachęcenie do korzystania z dotacji i aktywnego udziału w projektach 

realizowanych w ramach ww. programów. 

 

§ 5  

Termin realizacji 

1. Akcja będzie trwała od czerwca do października 2012 roku. 

 
 

§ 6 

Działania realizowane w ramach Akcji 

1. W ramach Akcji zostaną przeprowadzone następujące działania: 

1.1. lekcje europejskie, 

1.2. konkurs na funduszową maskotkę promującą RPO WO 2007 – 2013 i PO KL.  

 

§ 7 

Uczestnictwo w lekcjach europejskich 

1. W lekcjach europejskich weźmie udział 20 grup/klas dzieci przedszkolnych i młodzieży 

szkół podstawowych z placówek oświatowych województwa opolskiego, które jako 

pierwsze prześlą drogą e-mailową na adres biuro@idea.nysa.pl, osobiście lub pocztą 

na adres: Piotr Bobak, ul. Kukułcza 8, 48-300 Nysa wypełnioną deklarację 

uczestnictwa w Akcji /załącznik nr 1/. 

2. Uczestnictwo w lekcjach europejskich jest dobrowolne i bezpłatne. 

3. Lekcje europejskie zostaną przeprowadzone zgodnie z wcześniej przygotowanym 

konspektem zajęć. 

4. Czas trwania lekcji europejskiej to 1 godzina dydaktyczna /45 min./ 
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5. Każdy uczestnik lekcji europejskich otrzyma dyplom „Małego Europejczyka” oraz 

publikacje promujące fundusze unijne, Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2013 oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

 

§ 8  

Uczestnictwo w Konkursie 

1. Do konkursu może przystąpić każda grupa/klasa składająca się z dzieci 

przedszkolnych lub młodzieży szkół podstawowych uczęszczających do placówek  

z terenu województwa opolskiego, która prześle drogą e-mailową na adres 

biuro@idea.nysa.pl, osobiście lub pocztą na adres: IDEA Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych, ul. Wałowa 7, 48-300 Nysa wypełnioną deklarację 

uczestnictwa w Akcji /załącznik nr 1/. 

2. Deklaracje można przesyłać od dnia 01.09.2012 r. do dnia 14.09.2012 r. 

3. Jedna grupa/klasa można zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

4. Grupa/klasa może składać się maksymalnie z 25 osób /dzieci przedszkolnych  

i młodzieży szkół podstawowych/. 

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

  

 § 9  

Cel i zasady Konkursu 

1. Celem konkursu jest stworzenie maskotki promującej Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

2. Prace stanowiące projekt funduszowej maskotki promującej RPO WO 2007–2013 

i PO KL mogą być zgłaszane do udziału w konkursie do dnia 01.10.2012 r. 

osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską z dopiskiem „Opolski pUchatEk” /decyduje 

data stempla pocztowego/ na adres: IDEA Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych, ul. Wałowa 7, 48-300 Nysa  

3. Prace złożone/przesłane po upływie terminu wskazanego w § 9 pkt 2 nie będą brały 

udziału w Konkursie. 

4. Każda praca musi zawierać następujące załączniki: 

4.1. wypełnione Zgłoszenie pracy /załącznik nr 2/,  

4.2. oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych /załącznik. nr 3/. 

5. Koszty wysyłki prac stanowi koszt uczestnika Konkursu. 

6. Format pracy i technika jej wykonania jest dowolna /np.: rysunek wykonany kredką, 

farbami, wyklejanka, wycinanka, model z plasteliny itp./. 
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7. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 19.10.2012 r. o godz. 10.00  

w trakcie uroczystego wernisażu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Opolskiego. 

8. Zwycięzcą konkursu może zostać tylko jedna klasa/grupa. Dodatkowo dwie prace 

otrzymają wyróżnienie.  

9. Na wernisaż zostaną zaproszone klasy/grupy, których prace zostaną wybrane przez 

komisję konkursową /jedna zwycięska oraz dwie wyróżnione/.  

10. Koszt dojazdu nagrodzonych klas/grup na wernisaż placówka oświatowa zobowiązuje 

się pokryć we własnym zakresie. 

11. Prace biorące udział w wernisażu będą udostępnione dla zwiedzających w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Opolskiego przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu, od dnia 

19.10.2012 r. do dnia 05.11.2012 r. 

 

§ 10  

Nagrody 

1. Dla zwycięscy Konkursu Organizator przewidział następujące nagrody: 

1.1. dyplom, 

1.2. wycieczkę dla max. 25 osobowej klasy/grupy wraz z opiekunem do JuraParku 

Krasiejów /wycieczka obejmuje przejazd, ubezpieczenie, bilet wstępu 

z przewodnikiem, posiłek/,  

1.3. gadżety promujące RPO WO 2007-2013 i PO KL /m.in.: książki, kolorowanki, gry, 

notesy, długopisy, ołówki itp./. 

2. Prace wyróżnione /2 klasy/grupy/ otrzymają: 

2.1. dyplomy, 

2.2. gadżety promujące RPO WO 2007-2013 i PO KL /m.in. książki, kolorowanki, gry, 

notesy, długopisy, ołówki itp./. 

3. Termin realizacji nagrody głównej – wycieczki do JuraParku w Krasiejowie - 

najpóźniej do dnia 31 października 2012 r.  

 

§ 11 

 Skład Komisji Konkursowej 

1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komisję Konkursową w składzie: 

1.1. Przewodniczący Komisji Konkursowej: 

Pani Agnieszka Okupniak - Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji 

Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 

1.2. Wiceprzewodniczący Komisji Konkursowej: 

Pan Tomasz Ryndak – przedstawiciel Organizatora konkursu 
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1.3. Członkowie Komisji Konkursowej: 

Pani Bożena Drobek-Stelmach - Kierownik Referatu Informacji i Promocji 

Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 

Pani Aleksandra Jasińska - Podinspektor Referatu Informacji i Promocji 

Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 

Pan Piotr Bobak – przedstawiciel Organizatora konkursu, 

Pan Piotr Chomyn – przedstawiciel Organizatora konkursu. 

1.4. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena zgłoszonych prac oraz przyznanie 

nagród. 

1.5. Posiedzenie Komisji jest ważne przy obecności przynajmniej połowy jej członków. 

1.6. Członkowie Komisji mogą upoważnić inne osoby do reprezentowania ich 

w pracach Komisji Konkursowej. 

 

§ 12 

Kryteria Oceny 

1. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę: 

1.1. zawartość merytoryczna – nawiązanie do RPO WO 2007-2013 i PO KL  

(0-5 punktów), 

1.2. wartość artystyczna i techniczna pracy (0-3 punktów), 

1.3. kreatywność (0-2 punktów). 

2. Maksymalna możliwa do otrzymania liczba punktów to 10. 

3. Punktacja przyznawana pracom przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej 

nie jest jawna. 

4. Lista nagrodzonych uczestników Konkursu zostanie opublikowana na stronie Akcji tj.: 

www.opolskipuchatek.pl oraz na stronie Organizatora tj.: www.idea.nysa.pl.  

 

§ 13 

 Postanowienia końcowe 

1. Prace przysłane lub złożone na Konkurs nie będą zwracane. Z chwilą ich przekazania 

przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje do nich prawa autorskie  

i może je wykorzystać m.in. do publikacji w Internecie, publikacji folderów, broszur  

i innych wydawnictw. 

2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nie mogą zawierać 

elementów kopiowanych i powielanych. Nadesłanie prac na Konkurs jest 

jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 
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3. Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 

informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Akcji.  

Wszystkie zmiany dotyczące Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej: 

www.opolskipuchatek.pl. 

5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez placówkę oświatową 

uczestniczącą w Akcji zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 

jej uczestników na potrzeby Akcji oraz w celach marketingowych zgodnie z Ustawą  

o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 

926). 

6. Złożenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w Akcji jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków niniejszego Regulaminu. 

7. Regulamin Akcji zostanie zamieszczony na stronie internetowej: 

www.opolskipuchatek.pl. 

 
 
 

Załączniki: 
 

1. Deklaracja uczestnictwa w Konkursie /załącznik nr 1/. 

2. Zgłoszenie pracy /załącznik nr 2/. 

3. Formularz oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych /załącznik nr 3/. 

4. Formularz potwierdzenia przeprowadzenia zajęć europejskich /załącznik nr 4/. 

5. Formularz protokółu z oceny prac plastycznych /załącznik nr 5/.  

 

 

 

 


