§1
Postanowienia ogólne
1. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (zwana dalej
Fundacją) jest organizatorem konkursu EDUinspiracje – Media (zwanego dalej Konkursem) na
najlepsze publikacje prasowe i internetowe, audycje radiowe, a także materiały telewizyjne.
2. Celem Konkursu jest wyróżnienie dziennikarzy, którzy w sposób przystępny, zrozumiały oraz
atrakcyjny prezentują problematykę związaną z programami i inicjatywami edukacyjnymi
zarządzanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (m.in. program Erasmus+, Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, PolskoUkraińska Rada Wymiany Młodzieży Eurodesk, Europass, eTwinning. Laureatów Konkursu wybiera
Kapituła Konkursu, którą wskazuje Fundacja.
§2
Uczestnicy konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele prasy w rozumieniu ustawy Prawo
prasowe (m.in. czasopism, portali internetowych, rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych),
będący autorami prac poświęconych programom wskazanym w §1 ust. 2.
2. Do konkursu nie mogą zgłosić się przedstawiciele podmiotów reprezentowanych przez członków
Kapituły oraz pracownicy Fundacji.
§3
Zasady konkursu
1. Zwycięzców wyłoni Kapituła Konkursu, przyznając dyplom oraz nagrodę rzeczową.
2. Kapituła, oceniając prace konkursowe, weźmie pod uwagę:
a) warsztat dziennikarski (język, poziom techniczny)
b) wartość informacyjna (poziom merytoryczny materiału)
c) indywidualny styl (kreatywność, poziom zaangażowania autora)
3. Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców w następujących kategoriach:
a) tekst (druk tradycyjny lub publikacja internetowa)
b) materiał dźwiękowy (rozpowszechniany w rozgłośniach tradycyjnych i/lub internetowych)
c) materiał filmowy (rozpowszechniany w telewizji i/lub internecie).

§4
Kapituła
1. W skład Kapituły Konkursu wchodzą:
a) przedstawiciel kwartalnika „Europa dla Aktywnych”,
b) przedstawiciel czasopisma „Języki Obce w Szkole”
c) przedstawiciele mediów,
d) przedstawiciele wydziału dziennikarstwa wybranego uniwersytetu,
e) ekspert posiadający wiedzę merytoryczną w zakresie realizacji programów edukacyjnych
zarządzanych przez Fundację.
2. Kapituła podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o werdykcie
decyduje głos przewodniczącego Kapituły.
§5
Zgłaszanie prac
1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są przez Zespół Komunikacji Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji od 11 maja 2020 roku do 20 października 2020 roku.
2. Materiały można dostarczyć pocztą tradycyjną (na adres: Aleje Jerozolimskie 142A; 02-305
Warszawa, z dopiskiem „Konkurs dla dziennikarzy”) lub wysłać mailowo na adres media@frse.org.pl
3. Do udziału w Konkursie nie można zgłaszać prac, których powstanie było dofinansowane przez
Fundację.
4. W przypadku zgłoszenia dokonanego drogą elektroniczną w mailu należy załączyć pracę
konkursową (formaty pliku: audycje radiowe – mp3; programy telewizyjne- wmv i mp4; teksty –
PDF), wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), wypełnione oświadczenie dotyczące
praw autorskich (Załącznik nr 2a lub 2b), zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3). Niewyrażenie zgody dotyczącej przetwarzania
danych osobowych, jak również jej cofnięcie przed rozstrzygnięciem Konkursu oraz wykonaniem
obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie, może być podstawą do wykluczenia z udziału w
Konkursie.
5. W przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych, których objętość przekracza 25 MB konieczne
jest dostarczenie pracy konkursowej do siedziby Fundacji.
6. Zgłoszenie do konkursu przesyłane pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji powinno zawierać:
a) wydrukowany i wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), wypełnione oświadczenie
dotyczące praw autorskich (Załącznik nr 2a lub 2b), zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz
zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3);
b) w przypadku tekstów prasowych oraz internetowych – wydruk komputerowy oraz plik w
formacie PDF;
c) w przypadku audycji radiowych – nagrania plików w formacie mp3;
d) w przypadku programu telewizyjnego – plik w formacie wmv lub mp4.
7. O dacie dostarczenia materiałów przesłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla
pocztowego.
8. Nośnik, na którym zamieszczono pracę konkursową i dostarczono do siedziby Fundacji, staje się
własnością Fundacji.

§6
Zasady
1. Do Konkursu zostaną dopuszczone prace poświęcone programom wskazanym w §1 ust. 2,
opublikowane lub wyemitowane w środkach masowego przekazu mających siedzibę na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 r.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie audycje, programy i publikacje w języku polskim.
3. Prace mogą zgłaszać do Konkursu dziennikarze lub redakcje/wydawcy.
4. Każdy dziennikarz ma prawo zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową w jednej kategorii
(maksymalnie trzy prace w konkursie). Redakcja/wydawca może zgłosić nieograniczoną liczbę prac,
przy czym maksymalnie trzy prace jednego autora (prace tego samego autora muszą być zgłaszane
w różnych kategoriach).
5. Nie można zgłosić pracy, która została zgłoszona w poprzedniej edycji konkursu EDUinspiracje –
Media.
6. Fundacja zastrzega sobie prawo do przyporządkowania zgłoszonej pracy konkursowej do innej
kategorii niż wskazana przez jej autora, jeśli w ocenie kapituły inna kategoria jest zgodna z tematem
pracy.
7. Jeśli pracę zgłasza redakcja/wydawca, w chwili dokonania zgłoszenia podmiot ten udziela Fundacji
nieograniczonej w czasie i obejmującej wszystkie kraje świata niewyłącznej licencji na korzystanie
z przesłanej pracy konkursowej. Licencja obejmuje wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności zwielokrotnianie utworu
(techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową), wyświetlanie oraz
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym.
8. Jeśli pracę zgłasza autor, w chwili dokonania zgłoszenia oświadcza on, że ma prawo do swobodnego
dysponowania materiałem.
9. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 lub 8, okazało się nieprawdziwe i
jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła wobec Organizatora z roszczeniami majątkowymi
lub niemajątkowymi, zgłaszający pracę do Konkursu zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich
szkód (szkoda rzeczywista, utracone korzyści, koszty postępowań sądowych itp.), jakie Organizator
poniósł z tego tytułu.

§7
Zasady opodatkowania
1. Nagrody o wartości nieprzekraczającej 2000,00 zł w konkursach z dziedziny edukacji i nauki są
zwolnione z opodatkowania (art. 21 ust. 1. pkt. 68 Ustawy z dnia 12 marca 2019 r. o PDOF)
2. W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza 2000 zł, podlega ona opodatkowaniu w formie
zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody.

3. Podatek zobowiązany jest pobrać od osoby, która wygrała konkurs, organizator konkursu (tu:
Fundacja – jako płatnik zryczałtowanego podatku).
4. Oprócz głównej nagrody rzeczowej przyznaje się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości
11,11% nagrody rzeczowej. Ta dodatkowa nagroda pokryje 10% zryczałtowany podatek od nagrody
rzeczowej oraz zryczałtowany podatek od niej samej.
5. Konieczne jest wypełnienie oświadczenia przez laureata konkursu (wzór w Załączniku nr 4,
wypełniany przez laureatów bezpośrednio przed otrzymaniem nagrody).
6. FRSE sporządzi PIT-8 AR, tj. deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób
fizycznych do końca stycznia 2021 roku, a następnie prześle do Urzędu Skarbowego właściwego dla
płatnika, a nie do urzędu właściwego podatnikowi.
§8
Procedura specjalna
1. W uzasadnionych przypadkach Kapituła Konkursu może odstąpić od przyznania nagród.
2. Od decyzji Kapituły Konkursu odwołanie nie przysługuje.
3. Bezpośredni nadzór nad całością przebiegu Konkursu sprawuje Fundacja.
§9
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Podanie do wiadomości nazwisk uczestników Konkursu, którym Kapituła przyznała nagrody,
następuje podczas Gali Wręczenia Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
2. Uroczystość odbędzie się w podczas tegorocznej gali rozdania nagród EDUinspiracje.
§10
Postanowienia końcowe
1. Fundacja zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Konkursu oraz możliwość odwołania
Konkursu.
2. W przypadku niejasności Fundacja ma wyłączne prawo do interpretacji zapisów regulaminu.
3. Fundacja zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.

Załącznik nr 1
INFORMACJE O DZIENNIKARZU
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Miejsce zamieszkania (ulica)
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon
e-mail

INFORMACJE O REDAKCJI
Nazwa redakcji
Adres redakcji (ulica)
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon
e-mail

PRACA KONKURSOWA
Kategoria konkursowa
Tytuł materiału
Data publikacji/emisji
Miejsce publikacji
(np. nazwa kanału, tytuł)

Załącznik nr 2a
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH
Oświadczam, iż przysługują mi wszelkie prawa, w tym w szczególności odpowiednie prawa autorskie, do
zgłoszenia

do udziału

w

Konkursie

pracy

konkursowej

załączonej

do

niniejszego

formularza

zgłoszeniowego. Oświadczam, iż zgłoszenie i udział załączonej pracy konkursowej nie narusza
jakichkolwiek praw osób trzecich do tej pracy.
Jednocześnie

udzielam

Fundacji

Rozwoju

Systemu

Edukacji

nieograniczonej

w

czasie

i obejmującej wszystkie kraje świata niewyłącznej licencji na korzystanie z przesłanej pracy konkursowej.
Licencja obejmuje wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, a w szczególności zwielokrotnianie utworu (techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz cyfrową), wyświetlanie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

…………………………………………
data i podpis

Załącznik nr 2b
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DYSPONOWANIA PRACĄ KONKURSOWĄ
Oświadczam, że mam prawo do swobodnego dysponowania pracą konkursową (załączoną do
niniejszego formularza), w tym do zgłoszenia jej do konkursu EDUinspiracje – Media.
Oświadczam, iż zgłoszenie i udział załączonej pracy konkursowej nie narusza jakichkolwiek praw
osób trzecich do tej pracy.

…………………………………………
data i podpis

Załącznik nr 3
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w przekazanym
formularzu

przez

Fundację

Rozwoju

Systemu

Edukacji

z

siedzibą

w

Warszawie,

przy

Al. Jerozolimskich 142A, 02 – 305 Warszawa, w celach związanych z przeprowadzeniem oraz
rozstrzygnięciem konkursu EDUINSPIRACJE – MEDIA 2020.



Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A, 02 – 305 Warszawa
(administrator danych), w celu publikacji informacji o prowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursu
EDUINSPIRACJE – MEDIA 2020. Niniejsza zgoda obejmuje publikacje dokonywane w formie
papierowej oraz elektronicznej oraz dotyczy wszelkich zdjęć z moim udziałem wykonanych na
zlecenie Fundacji, a także na elektroniczne przetwarzanie obrazu z moim wizerunkiem,
kadrowanie i kompozycje, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach
obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.

…………………………………………
data i podpis

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych - RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z
siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A, 02 – 305 Warszawa.
2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych. z którym można kontaktować się pod
adresem: iod@frse.org.pl
3. Pani/Pana dane będą w szczególności przetwarzane:
a) W celu Pani/Pana udziału w konkursie EDUINSPIRACJE – MEDIA 2020 na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b RODO,
b) Realizacji obowiązków ciążących na Administratorze,
c)

W celach marketingowych, promocyjnych i wizerunkowych Administratora, na podstawie
odrębnie udzielonej przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np.
wykonawcom różnego rodzaju usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na
podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania –wyłącznie jeśli wystąpią z
żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, jak
również przez okres niezbędny dla zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, jak
również

przez

okres

niezbędny

do

wykonania

obowiązków

prawnych

Administratora

w

szczególności wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
7. Pani/Pana dane nie będą poddawane przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo m. in. do żądania:
– dostępu do treści swoich danych osobowych,
– uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych,
– usunięcia danych,
– przeniesienia danych,
– ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych.
9. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji celów do jakich dane są
gromadzone.
11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie
wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

OŚWIADCZENIE
Dane osobowe:
Imiona i nazwisko
………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zameldowania:
Ulica, nr domu i mieszkania
………………………………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy …………………………………
Miejscowość …………………………………………………………………………
Gmina ………………………………

Powiat …………………………………

Województwo

………………………………….
Imię ojca …………………………………

Imię matki …………………………………

Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………..
PESEL …………………………………
(Nr paszportu dla obcokrajowców i kraj jego wydania)
………………………………………………………………….
Adres Urzędu Skarbowego…………………………………………………………………………
Adres zamieszkania
(wypełnić w przypadku kiedy adres zamieszkania jest inny niż
zameldowania):
Ulica, nr domu i mieszkania
………………………………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy …………………………………
Miejscowość…………………………………………………
Gmina ………………………………

Powiat …………………………………

Województwo

………………………………….

Oświadczenie:
Oświadczam,

że

są

mi

znane

przepisy

Kodeksu

karnego

skarbowego

o odpowiedzialności za podawanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia o zmianach w
stosunku do danych zawartych w niniejszym oświadczeniu.

……………………………………
data i podpis

