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Regulamin Konkursu 

„Unia wspiera kulturę”  
 
 

§1 
Opis konkursu 

1. Niniejszy konkurs pn. „Unia wspiera kulturę”, zwany dalej Konkursem, jest 
przedsięwzięciem, które towarzyszy Piknikowi Funduszy Europejskich, organizowanemu 
dnia 13 maja 2012 roku w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. 
2. Nagroda w konkursie została ufundowana przez Śląski Teatr Tańca. 
3.  Konkurs trwa od dnia 10 maja 2012r. do dnia 14 maja 2012r. do godziny 14:00.  

 
§2 

Organizator konkursu 
1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – 
Wydział Rozwoju Regionalnego.  
2. Konkurs jest jednym z działań edukacyjnych prowadzonych przez UM Wydział 
Rozwoju Regionalnego, w ramach promocji Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.  

§3 
Cele Konkursu 

Cele konkursu są następujące: 
1) edukacja młodzieży w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013,  
2) promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007-2013, 
3) promocja dobrych praktyk. 
 

§4 
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 
1. Warunkiem uczestnictwa jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 3 pytania, które 
pojawią się na stronie internetowej rpo-promocja.slaskie.pl w aktualnościach w dniach 10 – 
14 maja 2012 roku, a następnie przesłanie odpowiedzi na adres mailowy zip@slaskie.pl w 
terminie do dnia 14 maja 2012 roku do godziny 14:00, przy czym liczy się godzina 
otrzymania, jaka wyświetli się w skrzynce odbiorczej Organizatora Konkursu. 
2. W mailu, oprócz prawidłowych odpowiedzi, należy podać imię, nazwisko, nr telefonu 
oraz dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2002r. Nr.104 pozycja 926 j.t ) w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu”. Brak 
niniejszego oświadczenia skutkuje wykluczeniem z losowania nagrody. 
3. Organizator nie dopuszcza możliwości udziału w konkursie pracowników Wydziału 
Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
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§5 
Komisja Konkursowa 

 
1. Nad prawidłowym przebiegiem czuwa Komisja Konkursowa powołana przez 
Organizatora, składająca się z 3 przedstawicieli Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
2. Komisja sprawdza, czy nadesłane odpowiedzi są prawidłowe. 
3. Spośród prawidłowych odpowiedzi Komisja losuje 1 nagrodę główną – stypendium na 
warsztaty taneczne, ufundowane przez Śląski Teatr Tańca. 
 

§6 
Klasyfikacja 

 
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej rpo-
promocja.slaskie.pl.  
2. Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie. 
3. O szczegółach dotyczących warsztatów zwycięzca zostanie poinformowany drogą 
mailową. 
 

§7 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Wydziału Rozwoju Regionalnego oraz 
na stronie internetowej  www.rpo-promocja.slaskie.pl   
2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać u pracowników UM WRR: pani 
Krystyny Engel lub pani Agnieszki Gajewskiej, pod numerem telefonu 032/ 77 40 524 lub 32/ 
77 40 606 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kengel@slaskie.pl, 
gajewskaa@slaskie.pl 
3. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte                 
w Regulaminie. 
4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 
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