
Regulamin konkursu Rozwój współpracy gospodarczej Polski, Litwy i Łotwy  

  

§ 1  

Postanowienia ogólne  

1. Organizatorami Konkursu Rozwój współpracy gospodarczej Polski, Litwy i Łotwy, zwanego 

dalej „Konkursem”, są Konsul Honorowy Republiki Łotewskiej we Wrocławiu Martin 

Kaczmarski, z siedzibą: ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław; i Konsul Honorowy 

Republiki Litewskiej we Wrocławiu Tomasz Kosoń, z siedzibą: Plac Powstańców Śląskich 

1/114, 53-329 Wrocław, zwani dalej „Organizatorami”.  

2. Celem konkursu jest promowanie umacniania i rozwijania współpracy podmiotów z 

Dolnego Śląska i Opolszczyzny, z podmiotami litewskimi i łotewskimi w zakresie 

gospodarki i turystyki.  

3. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej w formieprojektu działań 

promujących współpracę gospodarczą między Dolnego Śląska i Opolszczyzny z Litwą i 

Łotwą.  

4. Korespondencję związaną z organizacją Konkursu należy kierować na adres: Konsulat  

Honorowy Republiki Łotewskiej we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław; 

lub na adres e-mailowy: konsulat@lotwy.wroclaw.pl.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez 

właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również 

poczty elektronicznej) listów, wiadomości przesyłek kierowanych przez Uczestników, ani 

za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, zawierających 

informacje nt. Konkursu.   

§ 2  

Warunki udziału w Konkursie  

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające status studenta uczelni 

wyższych z województwa dolnośląskiego, województwa opolskiego, Łotwy lub Litwy. 

Warunkiem udziału jest posiadanie statusu studenta w roku akademickim 2016/2017 

lub 2017/2018.  



2. Udział w konkursie mogą wziąć zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy studentów, z 

zastrzeżeniem, że każdy członek grupy zgłaszającej się do konkursu musi spełniać 

wymóg, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie.  

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych według zamieszczonego wzoru. Wysłanie swojego 

zgłoszenia (pracy konkursowej) do udziału w Konkursie jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacją Regulaminu, 

tak samo jak złożenie odrębnego oświadczenia.  

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i wolne od wszelkich opłat.  

5. Uczestnicy Konkursu mogą zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.  

6. W przypadku kilku autorów jednej pracy każdy z autorów podaje swoje dane i wypełnia 

zgłoszenie odrębnie. Współautorzy podadzą procentowy podział nagrody wiążący 

Organizatora w przypadku wygranej tych autorów.  

  

§ 3  

Przebieg konkursu  

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 15 kwietnia 2017 r. i kończy w dniu 17 grudnia 2017 r.  

2. Zgłoszenia prac przyjmowane są do dnia  17 grudnia 2017 r. do godziny 23:59.  

3. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu działań, mogących prowadzić 

do zbliżenia Dolnego Śląska i Opolszczyzny z Litwą i Łotwą na następujących 

płaszczyznach:  

a) współpraca handlowa podmiotów polskich, litewskich i łotewskich,  

b) strategiczne gałęzie współpracy gospodarczej Polski, Litwy i Łotwy,  

c) współpraca regionalna Polski i krajów bałtyckich,  

d) turystyka,  

e) wyzwania ochrony środowiska.  

4. Propozycje działań, opisywane w pracy konkursowej, obejmować mogą przykładowo:  

a) spotkania i współpracę między różnymi podmiotami, polegającą na wymianie 

doświadczeń grup zawodowych, przedsiębiorstw, organizacji branżowych, 

jednostek administracyjnych, samorządów, uczelni wyższych, stowarzyszeń, 

fundacji lub innych organizacji pozarządowych;  



b) prace naukowe w zakresie rozwoju gospodarczego;  

c) działania władz administracyjnych w zakresie zbliżania gospodarczego Dolnego  

Śląska i Opolszczyzny z Łotwą i Litwą;  

d)seminaria turystyczne, projekty współpracy organizacji i przedsiębiorstw 

turystycznych;  

e) działania międzynarodowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony 

środowiska, promocji rolnictwa ekologicznego, odnawialnych źródeł energii itp.;  

f)działania na rzecz rozwoju wymiany handlowej;  

g) strategię zbliżenia najważniejszych gałęzi gospodarki Dolnego Śląska i 

Opolszczyzny oraz Litwy i Łotwy.  

5. W celu zgłoszenia do udziału w konkursie należy wypełnić i przesłać formularz 

zgłoszeniowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, a także pracę 

konkursową w wersji wydrukowanej na adres Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej 

we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, lub w wersji elektronicznej w 

formacie PDF, doc lub docx na adres mailowy konsulat@lotwy.wroclaw.pl.  

6. Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane prace sporządzone w pliku elektronicznym, 

w czytelnym formacie w języku polskim lub angielskim.  

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dyskwalifikacji Uczestników, których zgłoszenia 

będą sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub będą naruszać prawa osób trzecich 

lub będą nieczytelne. Organizator nie odpowiada za ewentualne błędy plików 

(prezentacji itp.) które uniemożliwią otwarcie pliku lub zniekształcą jego zawartość.   

8. W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną za datę zgłoszenia uznaje się datę wysłania 

e-maila, natomiast w przypadku zgłoszenia tradycyjną pocztą, za datę zgłoszenia uznaje 

się datę stempla pocztowego.  

9. Do zgłaszanej pracy konkursowej należy dołączyć streszczenie długości maksymalnie 

2000 znaków.  

10. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać zgodę autora/autorów pracy na nieodpłatne 

udzielenieOrganizatorom licencji na wykorzystanie pracy konkursowej. Formularz 

udzielenia licencji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  



11. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik konkursu składa oświadczenie o treści wskazanej w 

załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.  

12. Uczestnik konkursu wraz ze zgłoszeniem pracy konkursowej składa oświadczenie, że 

wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w związku z realizacją konkursu 

oraz kolejnych jego edycji.  

13. Zgłoszenia do udziału w Konkursie podlegają ocenie formalnej, przeprowadzonej przez 

Organizatora. Do oceny merytorycznej będą kwalifikowane tylko zgłoszenia spełniające 

wymagania formalne.  

14. Przez spełnienie wymagań formalnych rozumie się:  

a) Poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego,  

b) Przesłanie pracy konkursowej na odpowiedni adres i w odpowiednim formacie,  

c) Dołączenie wskazanych Regulaminie: zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

licencji na wykorzystanie pracy konkursowej przez Organizatorów.  

  

15.Oceny prac konkursowych oraz wyłonienia laureatów konkursu dokonuje Kapituła 

Konkursu, w skład której wchodzą:  

- Konsul Honorowy Republiki Łotewskiej we Wrocławiu Martin Kaczmarski,  

- Konsul Honorowy Republiki Litewskiej we Wrocławiu Tomasz Kosoń.  

16. Kapituła dokonuje oceny prac konkursowych, wyłącznie według swojej wiedzy i 

doświadczenia, w oparciu o następujące merytoryczne kryteria:  

a) możliwość praktycznej realizacji działań opisanych w pracy konkursowej,  

b) nowatorstwo rozwiązań,  

c) wpływ na pogłębienie współpracy województwa dolnośląskiego i województwa 

opolskiego z Litwą i Łotwą,  

d) sposób prezentacji pracy, oryginalność przedstawienia założeń projektu,  

e) analiza rynków Łotwy, Litwy, Dolnego Śląska i Opolszczyzny pod kątem 

potencjalnych pól współpracy,  



f) określenie nisz rynkowych, które można rozwijać w ramach współpracy Łotwy,  

Litwy, Dolnego Śląska i Opolszczyzny,  

g) opracowanie listy podmiotów, które mogłyby uczestniczyć w realizacji potencjalnych 

projektów, z uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw,  

h) wskazanie korzyści z realizacji projektu dla poszczególnych podmiotów,  

i) wskazanie korzyści z realizacji projektu dla Polski, Litwy i Łotwy.  

18. Uczestnicy konkursu, których prace zostaną nagrodzone, zostaną o tym powiadomieni 

indywidualnie. Nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronach internetowych 

Organizatorów oraz Partnerów Konkursu, na co uczestnik Konkursu wyraża zgodę, 

przystępując do Konkursu.  

19. Nagrodzone prace konkursowe zostaną opublikowane na stronach internetowych 

Organizatorów oraz Partnerów Konkursu.  

20. Organizator zastrzega, że w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od przyznania 

nagród lub przeprowadzenia Konkursu. Szczególnym takim przypadkiem będzie wpłynięcie 

mniej niż 3 ofert poprawnych formalnie.  

21. Organizator wyklucza w jakimkolwiek przypadku czy w jakiejkolwiek części 

Konkursu, aby o rezultacie decydował przypadek czy też losowanie.  

§ 4  

Wyłonienie zwycięzców  

1. Główną nagrodą w konkursie jest 10 000 złotych brutto. Nagrodę otrzyma autor 

najlepszej pracy według Kapituły Konkursu. W przypadku kilku autorów nagrodą 

będzie rozdzielona pomiędzy tych współautorów według podanego na wstępie 

procentowego udziału. W razie braku podania takiego udziału każdego autora w 

nagrodzie – zostanie ona podzielona pomiędzy nich w częściach równych.  

2. Warunkiem uzyskania nagrody w Konkursie jest zaprezentowanie pracy 

konkursowej na ceremonii wręczenia nagród w formie 45-minutowej prezentacji.  

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 6 stycznia na stronie internetowej 

www.konsulat.lotwy.wroclaw.pl, a także przesłane drogą e-mailową do wszystkich  



Uczestników.  

4. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w styczniu 2018 r. Dokładny termin 

ceremonii wręczenia nagród zostanie podany do końca grudnia 2017 r.  

5. Uczestnik odbierze nagrodę najpóźniej w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników 

Konkursu. Uczestnik ponosi koszty podatku od nagrody.    

6. Jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez zwycięzcę konkursu, przepada.  

§ 5  

Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Konkursu i odwołania 

konkursu bez podania przyczyny.  

2. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji ewentualnych niejasności 

i wątpliwości co do przepisów niniejszego regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania nagród w konkursie w wypadku, 

gdy Kapituła Konkursu uzna zgłoszone prace za niespełniające wymogów formalnych lub 

merytorycznych, albo w niewystarczającym stopniu realizujące temat.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm. oraz innych powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa.   

  


