
                    
 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności z Programu Pomoc Techniczna 2014-2020 

 
Regulamin konkursu „Fundusze unijne zmieniają Piłę” 

 
1. Organizatorem konkursu jest Inwest-Park Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, 

zwana dalej Organizatorem. 
2. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji wydarzenia pn. „Rozwijaj kompetencje 

i planuj karierę z Funduszami Europejskimi” organizowanego przez Inwest-Park  
Sp. z o.o. na zlecenie Skarbu Państwa – Ministra Inwestycji i Rozwoju z siedzibą  
w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, zwanego Zamawiającym. 

3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Piły i okolic, tj. z gmin: 
Białośliwie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Wyrzysk i Wysoka. 

4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna 
prawnego, w związku z powyższym wraz z pracą konkursową muszą złożyć skan 
podpisanego oświadczenia.  

5. Z uczestnictwa w konkursie są wyłączeni pracownicy Organizatora. 
6. Do wygrania w konkursie jest dron o wartości 2000 zł brutto. 
7. Ogłoszenie konkursu nastąpi w dniu 2 września 2019 r. na stronie 

www.inwestpark.pila.pl. 
8. Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach od 2 września 2019 r. do 7 października 

2019 r. do godz. 12:00 drogą mailową na adres: biuro@inwestpark.pila.pl wysłać 
zgłoszenie wraz z pracą konkursową na temat: Fundusze unijne zmieniają Piłę. Praca 
konkursowa przygotowana musi być w formie filmu trwającego maksymalnie  
3 minuty. Jeden uczestnik konkursu może przysłać tylko jedno zgłoszenie. Zgłoszenie 
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Film powinien zawierać informację o 
finansowaniu ze środków UE, może to być sfilmowana tablica informacyjna lub 
umieszczony w filmie tekst z logotypami unijnymi. 

9. Spośród wszystkich nadesłanych prac, jury konkursu wybierze ich zdaniem  
najciekawszą i najbardziej kreatywną, a jej autor otrzyma nagrodę - drona o wartości 
2000 zł brutto. 

10. W skład jury wchodzą przedstawiciele: Inwest-Park Sp. z o.o., Urzędu Miasta Piła.  
11. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o zdobyciu nagrody i sposobie jej 

odbioru najpóźniej do  dnia 9 października 2019 r. do godziny 15:00 drogą mailową 
lub telefoniczną. 

12. Po rozwiązaniu konkursu Organizator skontaktuje się wyłącznie ze zwycięzcą. 
13. Nagroda w konkursie będzie wyłącznie do odbioru osobistego we wskazanym 

wcześniej miejscu. Nagroda zostanie wydana zwycięzcy wyłącznie po okazaniu przez 
niego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

14. Nagroda zdobyta w konkursie nie podlega wymianie na inną nagrodę. 
15. Należny podatek do Urzędu Skarbowego za nagrodę uiści Organizator konkursu. 
16. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej Organizatora www.inwestpark.pila.pl. W kwestiach dotyczących 

http://www.inwestpark.pila.pl/
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przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający 
należy do Organizatora. 

17. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie drogą pocztową na 
adres Inwest-Park Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, przez cały czas trwania 
konkursu oraz w ciągu 3 dni po jego zakończeniu. Reklamacje zgłoszone po tym 
terminie nie będą rozpatrywane. Decydująca jest data stempla pocztowego. Prawo 
złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie uczestnikom konkursu. 

18. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

19. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  
20. Biorąc udział w konkursie: 

1) Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Organizatora 
i Zamawiającego pracy mojego autorstwa wykonanej na potrzeby konkursu 
„Fundusze unijne zmieniają Piłę”. Zgoda obejmuje: wykorzystanie w całości lub 
we fragmentach, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne 
udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii 
zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji 
elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) w czasie i miejscach wybranych 
przez Organizatora. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez 
ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.  

2) Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykonywanie zdjęć lub/i nagrywanie filmów 
podczas wręczenia nagrody głównej przyznanej w Konkursie oraz 
rozpowszechnianie mojego wizerunku w materiałach informacyjno-
promocyjnych Organizatora, bez zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

3)  Oświadczam, że praca zgłoszona do Konkursu jest mojego autorstwa i nie 
narusza praw osób trzecich, została wykonana przeze mnie osobiście, posiadam 
do niej wszelkie prawa, a w przypadku zdjęć posiadam zgody osób widocznych na 
zdjęciach na publikację ich wizerunku.  

4) Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności 
prawnych, oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.  

 
 

 


