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REGULAMIN TURNIEJU EUROPEJSKIEGO  

„ŚLĄSKIE DO PRZODU”  

 

Turniej Europejski „Śląskie do przodu” jest jednym z wydarzeo promocyjnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Formuła tego 

przedsięwzięcia przewiduje serię wydarzeo plenerowych (przeprowadzonych na terenie 

gmin, które zakwalifikowały się do udziału według kryteriów opisanych przez Organizatora 

poniżej) oraz studyjnych zarejestrowanych przez Telewizję Polską S.A. Oddział Terenowy                 

w Katowicach, a następnie montaż tego materiału  i emisję na antenie telewizyjnej w formie  

odcinków pokazujących rywalizację gmin o głosy telewidzów na najciekawsze 

zaprezentowanie gminy poprzez projekty dofinansowane z RPO WSL, ich wartośd dodaną, 

zagadnienia unijne i ciekawostki turystyczne.  

Zasady na jakich Turniej Europejski „Śląskie do przodu” będzie się odbywał określa niniejszy 

Regulamin.   

 

§1 

 INFORMACJE OGÓLNE 

1. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Wydział Rozwoju Regionalnego)                          

i Telewizja Polska S.A Oddział Terenowy w Katowicach, dalej zwani Organizatorem, 

realizuje Turniej Europejski „Śląskie do przodu”, dalej zwany Turniejem. 

2. Ilekrod mowa w regulaminie o: 

a) Uczestniku - należy przez to rozumied gminę biorącą udział w rywalizacji; 

b) Zespole – należy przez to rozumied skład czteroosobowy reprezentujący danego 

Uczestnika Turnieju; 

c) Audycji – należy rozumied jeden odcinek cyklu, w którym gminy zaprezentują się 

poprzez projekty unijne dofinansowane z RPO WSL, zagadnienia unijne i ciekawostki 

turystyczne. 
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3. Turniej jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.2. Informacja               

i Promocja. 

4. Celem turnieju jest: 

a) promocja Funduszy Europejskich, w tym w szczególności RPO WSL; 

b) promocja dobrych praktyk w zakresie zrealizowanych projektów dofinansowanych            

z RPO WSL 2007-2013; 

c) promocja projektów RPO WSL.  

5.  Turniej odbywa się na terenie poszczególnych gmin, w studiu telewizyjnym TVP 

Katowice  oraz jest emitowany na antenie TVP Katowice. 

 

§2 

UCZESTNICY TURNIEJU 

1. Urząd Marszałkowski stworzył ranking gmin w 3 kategoriach:  

a) gminy miejskie;  

b) gminy miejsko-wiejskie; 

c) gminy wiejskie.  

2. Ranking, uwzględniający projekty złożone przez podmioty do tego uprawnione                                    

w ramach RPO WSL, został stworzony w oparciu o:  

a) Raport z Krajowego Systemu Informatycznego: Umowy o dofinansowanie wg 

programów województw, powiatów oraz gmin przygotowany przez MRR, dostępny na 

stronie:http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/

KSI_raporty.aspx 

b) dane GUS: Ludność w gminach według stanu w dniu 31.12.2011 r., dostępne na 

stronie: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13211_PLK_HTML.htm 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/KSI_raporty.aspx
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/KSI_raporty.aspx
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13211_PLK_HTML.htm
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3. Do Turnieju zostaje zakwalifikowanych pierwszych 6 gmin z każdej kategorii, biorąc pod 

uwagę łączną pozycję rankingową gminy (proporcja 50/50) w następujących 

kategoriach: 

a) wartośd dofinansowania uzyskaną z RPO WSL na osobę w gminie; 

b) liczba wystąpieo danej gminy jako miejsce realizacji projektów. 

4. Potwierdzeniem uczestnictwa gminy w Turnieju jest złożenie do Organizatora deklaracji 

udziału w Turnieju. Termin złożenia deklaracji udziału w Turnieju określa Organizator. 

5. Jeśli któraś z zakwalifikowanych gmin nie złoży deklaracji udziału w Turnieju, 

zakwalifikowana zostanie gmina zajmująca kolejne miejsce w rankingu. 

6. Do udziału w Turnieju Uczestnik wskazuje skład Zespołu.  

7. Sugeruje się, aby w Zespole były osoby reprezentujące różne środowiska np. 

przedstawicieli samorządu, przedsiębiorców, NGO i młodzież uczącą się (osoba 

pełnoletnia). 

8. Przystąpienie do Turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem przez członków Zespołu 

biorących udział w Turnieju zgody na przetwarzanie ich danych osobowych (zgodnie                 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 z późn. zm.), oraz zgody na rejestrację i emisję telewizyjną na 

następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym (w tym analogowe i cyfrowe),              

a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 

komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego 

w sieci multimedialnej (w tym Internet); 

b) zwielokrotnianie analogowe i cyfrowe jakąkolwiek techniką, w tym: techniką 

magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą                          

i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich dostosowanych do tej formy 

zapisu nośnikach audiowizualnych przeznaczonych wyłącznie do dokonywania za ich 

pomocą nadao telewizyjnych;  

c) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie; 
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d) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację 

naziemną i nadawanie kablowe, w tym także simulcasting lub webcasting; 

e) nadawanie za pośrednictwem satelity; 

f) prawo obrotu w kraju i zawsze w związku z Turniejem; 

g) wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których wykonania 

utrwalono lub zwielokrotniono; 

h) reemisja; 

i) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w tym Internetu 

wyłącznie w celu promocji Turnieju; 

j) wykorzystanie na stronach internetowych wyłącznie w celu promocji Turnieju; 

k) wykorzystanie w utworach multimedialnych; 

l) publiczne i niepubliczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mied do nich 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, 

MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, video na żądanie, audio na żądanie,             

w sieci Wi-Fi i Wi-Max, z tym zastrzeżeniem, że udostępnianie takie może byd 

dokonywane wyłącznie w formie streamingu bez możliwości dokonania trwałego zapisu 

wykonania w pamięci urządzenia za pomocą którego użytkownik uzyskuje do niego 

dostęp lub na jakimkolwiek innym nośniku; 

ł) reemisja równoczesna i integralna w innej organizacji telewizyjnej; 

m) wykorzystanie fragmentów do celów promocyjnych i reklamy Turnieju; 

- wszystko w nieograniczonej ilości nadao i wielkości nakładów. 

9. Udział w Turnieju jest dobrowolny. 
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§3 

OPIS TURNIEJU 

Turniej przebiega w dwóch etapach.  

I.  ETAP PIERWSZY – PLENEROWY.  

1.  Etap I składa się z:  

a) gry plenerowej - przygotowanej przez Organizatora; 

b) emisji odcinka audycji na antenie TVP Katowice. 

  W ramach gry plenerowej będzie oceniane poprawne zaliczenie poszczególnych 

elementów gry. Atrakcyjnośd gminy będzie oceniana poprzez sms-owe głosowanie 

telewidzów  przez 10 dni kalendarzowych po emisji odcinka. Zakładając emisję każdego 

odcinka audycji w poniedziałek, głosowanie trwa przez 10 dni kalendarzowych                         

od zakooczenia programu, czyli od poniedziałku do środy następnego tygodnia                        

do  godz. 19:25.  

2.  Etap I rozgrywa się na terenie zdeklarowanych gmin - Uczestników. 

3. Na terenie każdej z gmin organizowana jest gra plenerowa, w której bierze udział Zespół.  

4.  Gra plenerowa składa się z 5 stanowisk. Co najmniej 2 stanowiska w gminie (obiekty) 

powinny byd związane z Funduszami Europejskimi. Miejsca lokalizacji stanowisk ustala 

Uczestnik z Organizatorem. 

5.  Zespół zalicza grę, zdobywając poszczególne stanowiska gry plenerowej. Pytania dotyczą 

Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego. 

6. Relacja z etapu I zostanie zamieszczona w Audycji, która wyemitowana zostanie na 

antenie TVP Katowice. W każdym odcinku Audycji rywalizowad będzie ze sobą                         

2 Uczestników spośród 6 z każdej kategorii gmin. 

II.  PUNKTACJA W PIERWSZYM ETAPIE. 

1. Zespół zdobywa punkty dla  danego Uczestnika podczas gry plenerowej. 

2. Uczestnik zdobywa punktację z głosowania sms-owego telewidzów przez 10 dni 

kalendarzowych od dnia emisji odcinka Audycji. 
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3. Uczestnik może zdobyd maksymalnie 100 punktów: 50 punktów w grze plenerowej oraz              

50 punktów w rywalizacji sms-owej. 

4. Po wyemitowaniu odcinka o którym mowa w pkt.I.6, telewidzowie mogą nadsyład sms-y 

głosując na wybranego przez siebie Uczestnika.  

5. Na ostateczny wynik I etapu wpływ ma punktacja z gry plenerowej oraz głosowania sms-

owego telewidzów w proporcji 50% na 50%. 

6. Do etapu II przechodzi Uczestnik, który zdobędzie większą, łączną (gra i głosowanie sms) 

liczbę punktów. 

III.  ETAP DRUGI – STUDYJNY. 

1. Rywalizacja w II etapie opiera się na weryfikacji wiedzy poszczególnych Zespołów, które 

zdobyły w rywalizacji Uczestników najwięcej punktów w I etapie Turnieju. Weryfikacji 

dokonuje jury na podstawie prawidłowo udzielonych przez Zespoły odpowiedzi.  

2. Etap II polega na sprawdzeniu wiedzy w zakresie RPO WSL. Zawodnicy odpowiadają na 

pytania dotyczące Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich oraz RPO WSL. 

3. Etap II rozgrywa się w studiu TVP Katowice. 

4. Rywalizuje ze sobą 3 Uczestników  w każdej kategorii, którzy zwyciężyli  w etapie I.  

5. W etapie II udział biorą te same Zespoły, które brały udział w etapie I. 

6. W przypadku konieczności zmiany członka Zespołu, Uczestnik zgłasza Organizatorowi  

zmianę składu Zespołu.  

7. Podczas finałów zostaną wyłonione 3 zwycięskie gminy (po 1 gminie z każdej kategorii). 

8. Turniej trzech rywalizujących ze sobą Uczestników zostanie wyemitowany w formie 

odcinka na antenie TVP Katowice. 

IV. PUNKTACJA W DRUGIM ETAPIE. 

1. Za każdą prawidłową odpowiedź Uczestnik otrzymuje punkt. 

2. W każdej kategorii zwycięża Uczestnik, która uzyska największą liczbę punktów.  
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§4 

FILM AMATORSKI 

1. W ramach udziału w Turnieju każdy Uczestnik ma prawo zgłosid amatorski film pt. „Jakie  

korzyści dają fundusze europejskie mieszkaocowi gminy?” pokazujący wpływ 

pozyskanych funduszy unijnych w ramach RPO WSL na życie mieszkaoców gminy.  

2. Film amatorski nie może naruszad dóbr osobistych czy przyjętych norm społecznych. 

3. Czas filmu nie może przekroczyd 1 minuty. Film może byd wykonany w dowolnej 

technice i przekazany na dowolnym nośniku. 

4.  Film musi byd dostarczony Organizatorowi do miejsca startu gry plenerowej w dniu 

rywalizacji. 

5. Film zostanie wyemitowany w TVP Katowice jako częśd audycji danego odcinka. 

6.  Po zakooczeniu emisji wszystkich odcinków Turnieju, na stronie internetowej                        

rpo-promocja.slaskie.pl zostanie przeprowadzony konkurs na najlepszy film, w którym               

o zwycięstwie zadecyduje liczba punktów przyznanych przez głosujących widzów. Autor 

filmu, który uzyska największą liczbę głosów otrzyma nagrodę.   

 

§5 

KLASYFIKACJA ORAZ NAGRODY 

1.  Oficjalne wręczenie nagród Turnieju nastąpi podczas gali towarzyszącej konferencji 

organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w IV kwartale 2013 

roku. 

2.  W Turnieju w każdej z 3 kategorii zwycięża 1 gmina. 

3. W przypadku uzyskanej przez Uczestników tej samej liczby punktów, uniemożliwiającej 

wyłonienie zwycięzcy, zostanie przeprowadzona dogrywka. 

4.   Zwycięskie gminy otrzymują nagrodę honorową.  

5.  Ponadto, zwycięskie gminy otrzymują na płycie DVD film promocyjny o gminie o długości 

do 5 minut. TVP S.A. Oddział Terenowy w Katowicach zapewnia wykonanie 
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profesjonalnego filmu promocyjnego, jego emisję na antenie TVP Katowice oraz 

przekazanie licencji niezbędnej do dalszego korzystania z ww. filmu.  

 

§6 

KOMISJA TURNIEJU 

1. Nad prawidłowym przebiegiem i oceną uczestników Turnieju czuwa Komisja 

Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z: 

a) przedstawiciela Samorządu Województwa Śląskiego; 

b) przedstawiciela Telewizji Katowice; 

c) przedstawiciela NGO. 

2. Decyzje Komisji Turnieju są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§7 

POSTANOWIENIA KOOCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego w Katowicach przy ulicy Dąbrowskiego 23 oraz  

w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie Oddział Terenowy w Katowicach przy ulicy 

Telewizyjnej 1; jak również na stronie internetowej rpo-promocja.slaskie.pl 

2. Uczestnicy biorący udział w Turnieju akceptują zasady zawarte w niniejszym 

Regulaminie. 

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 


