
REGULAMIN KONKURSU  
„#małekroki” 

 
 

§ 1 
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

 

1. Organizatorem Konkursu na felieton reporterski pod nazwą „#małekroki” (zwany dalej 
„Konkursem”) jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie 
(00-041 Warszawa), przy ul. Jasnej 14/16A. 

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady udziału w Konkursie. 
3. Konkurs odbywa się w terminie od 8 czerwca do 29 lipca 2020 roku.  
4. Nagrodą w Konkursie (zwaną dalej "Nagrodą") jest udział w spotkaniu warsztatowym  

z reporterem, redaktorem i wydawcą książek reporterskich panem Mariuszem Szczygłem.  
 

§ 2 
PRZEDMIOT KONKURSU 

 

1. Przedmiotem Konkursu „#małekroki” jest felieton reporterski napisany tak, aby zmieścił się  
w jednym wpisie na Instagram. 

2. Celem Konkursu jest pokazanie, że Unia Europejska to nie tylko instytucje, które m.in. walczą  
z koronawirusem, cyberprzestępczością i fake newsami. UE to przede wszystkim jej 
mieszkańcy, ludzie, którzy na co dzień mierzą się z różnymi wyzwaniami, mają pasje, marzenia, 
pomysły, realizują swoje projekty. 

 
§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i posługuje się biegle 
językiem polskim. Osoby niepełnoletnie muszą załączyć formularz z pisemną zgodą rodzica lub 
opiekuna prawnego na udział w Konkursie. Formularz do pobrania na stronie konkursowej 
www.malekroki.eu.  

2. Podanie danych osobowych Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko, adres e-mail, nazwy profilu 
na Instagramie, jeśli Uczestnik Konkursu posiada taki profil) jest dobrowolne, lecz niezbędne 
dla udziału Uczestnika w Konkursie oraz publikacji pracy w mediach społecznościowych 
Organizatora. Dodatkowo, laureaci Konkursu i osoby wyróżnione, zostaną poproszone  
o udostępnienie numeru telefonu oraz adresu do korespondencji w celu doręczenia/odebrania 
Nagrody w Konkursie. Uczestnik Konkursu nie musi posiadać profilu na Instagramie, aby wziąć 
udział w Konkursie 

3. Zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że: 
a. Zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie określone  

w niniejszym Regulaminie. 
b. Wyraża zgodę na publikację swojego felietonu reporterskiego przesłanego na Konkurs 
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w mediach społecznościowych, których administratorem jest Przedstawicielstwo 
Komisji Europejskiej w Polsce oraz na stronie konkursowej www.malekroki.eu i na 
stronie www.ec.europa.eu/poland. 

c. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i w zakresie związanym z promocją 
Konkursu przez Organizatora.  

d. Wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku jako Uczestnika 
Konkursu na polach eksploatacji wymienionych w § 8 w celach i w zakresie związanym 
z promocją Konkursu przez Organizatora. 

4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz osoby 
pozostające z Organizatorem w stałym stosunku zlecenia. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego  
z przyczyn od niego niezależnych. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych 
osoby trzeciej przez Uczestnika. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa 
do Nagrody. 

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 

§ 4 
KONKURS - KRYTERIA 

 

1. Głównym kryterium ocen dokonanych przez Jury Konkursu są: 
a. Forma tekstu (musi to być felieton reporterski z ograniczoną objętością do 2000 

znaków ze spacjami, tak aby zmieścił się w jednym wpisie Instagramowym). 
b. Walory warsztatowe (różnorodność języka, wyczucie frazy w tekście, zaskakująca 

pointa, umiejętne zastosowanie zebranego materiału w tekście) i językowe (poprawne 
i świadome używanie języka polskiego). 

c. Zgodność z tematem konkursu. 
d. Ciekawa i kreatywna interpretacja tematu. 

2. W skład Jury wchodzą: pan Mariusz Szczygieł oraz przedstawiciel Organizatora. 
 

§ 5 
ZASADY KONKURSU 

 

1. W Konkursie mogą zostać przyznane 3 równorzędne nagrody główne, w postaci zaproszenia 
na jednodniowe spotkanie warsztatowe z panem Mariuszem Szczygłem. Jeden laureat 
otrzymuje jedno miejsce na spotkanie warsztatowe. 

2. W Konkursie może zostać przyznanych także 10 wyróżnień. 
3. Jeden Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jeden felieton reporterski. 
4. Felietony reporterskie powinny opisywać osobę (przyjaciela/przyjaciółkę), która mieszka  

w jednym z krajów należących do Unii Europejskiej i historie, zdarzenia z nią związane, które 
wydarzyły się na terenie Unii Europejskiej. Bohater/ka felietonu może być cudzoziemcem/ką 
lub Polakiem/ką. 

5. Felietony reporterskie należy przesyłać w pliku programu MS Word (min. 1800 do max. 2000 
znaków ze spacjami). Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie 
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felietonów reporterskich niespełniających wymogów, co do liczby znaków.  
6. Na zakończenie tekstu felietonu reporterskiego należy dołączyć hashtagi: #małekroki, 

#malekroki, #komisjaeuropejska oraz hashtag kraju, z którego pochodzi bohater/ka felietonu 
reporterskiego. Uczestnik Konkursu może także dołączyć inne sugerowane hashtagi, które 
najlepiej opisywałyby treść felietonu. Organizator zastrzega możliwość niewykorzystania 
wszystkich sugerowanych hashtagów. 

7. Zdjęcie lub grafikę będące ilustracją do felietonu reporterskiego należy przesłać w formacie jpg 
(rozmiar maksymalnie do 1 MB).  

8. Jeśli na zdjęciu przesłanym wraz z felietonem reporterskim będzie pokazana osoba trzecia 
(np. bohater/ka felietonu), Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przesłania wraz z pracą 
konkursową skanu podpisanej przez tę osobę zgody na dysponowanie jej wizerunkiem przez 
Komisję Europejską i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce na potrzeby Konkursu. 
Formularz zgody wizerunkowej w wersji polskiej i angielskiej jest do pobrania na stronie www 
Konkursu www.malekroki.eu. 

9. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć do pracy konkursowej przesłanej mailem, skan 
zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w Konkursie. Formularz zgody w wersji polskiej 
jest do pobrania na stronie www Konkursu www.malekroki.eu.   

10. Prace konkursowe należy opisać swoim imieniem i nazwiskiem w następujący sposób: 
Felieton_Jan Kowalski.docx; Zdjęcie_Jan Kowalski.jpg; Zgoda wizerunkowa_Jan Kowalski.pdf; 
Zgoda rodzicielska_Jan Kowalski.pdf).  

11. Pracę konkursową (tekst i zdjęcie/grafikę) oraz zgodę wizerunkową bohatera/ki felietonu, 
zgodę rodziców w przypadku osób niepełnoletnich, należy przesłać w jednym mailu na adres 
konkurs@malekroki.eu.  

12. Prace konkursowe można przesyłać od 8 czerwca 2020 roku do 8 lipca 2020 roku, 23:59 
GMT+2 włącznie. 

13. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko felietony reporterskie napisane osobiście przez 
Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste  
i majątkowe, a także nienaruszające praw osób trzecich. 

14. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane. 
15. Wybrane felietony reporterskie nadesłane na Konkurs zostaną opublikowane na stronie 

konkursowej www.malekroki.eu prowadzonej przez Organizatora oraz w mediach 
społecznościowych Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 

16. We wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję 
podejmuje Organizator. Decyzje wydane przez Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od 
nich odwołanie.  

 
§ 6 

NAGRODY 
 

1. Nagrodą w Konkursie są łącznie trzy miejsca na jednodniowe spotkanie warsztatowe 
prowadzone przez pana Mariusza Szczygła. Dodatkowo, każdy z trzech laureatów Konkursu 
otrzyma książkę pana Mariusza Szczygła pt. „Osobisty przewodnik po Pradze” z autografem 
autora.  
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2. Każdemu Laureatowi Konkursu przysługuje prawo do otrzymania tylko jednego miejsca na 
spotkanie warsztatowe z panem Mariuszem Szczygłem. 

3. Spotkanie warsztatowe z panem Mariuszem Szczygłem odbędzie się w Instytucie Reportażu  
w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 7, w terminie uzgodnionym z laureatami Konkursu, nie później 
jednak niż 14 sierpnia 2020 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji spotkania 
w formie rozmowy online, gdyby osobiste spotkanie nie było możliwe, np. w przypadku 
sytuacji epidemicznej spowodowanej przez Covid-19. 

4. Nazwiska trzech laureatów Konkursu zostaną opublikowane w mediach społecznościowych 
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz na stronie www Konkursu 
www.malekroki.eu 29 lipca 2020 roku. 

5. W Konkursie zostanie przyznanych 10 wyróżnień. Osoby, których prace zostaną wyróżnione 
otrzymają książkę pana Mariusza Szczygła pt. „Osobisty przewodnik po Pradze” z autografem 
autora. 

6. Nazwiska osób, które otrzymały wyróżnienia zostaną opublikowane w mediach 
społecznościowych Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz na stronie www 
Konkursu www.malekroki.eu 28 lipca 2020 roku. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty ogłoszenia wyróżnień oraz zwycięzców 
Konkursu.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich nagród. 
9. W przypadku braku kontaktu laureatów Konkursu i autorów wyróżnionych prac  

z Organizatorem Konkursu w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, Organizator 
zastrzega sobie prawo do przyznania nagród kolejnym Uczestnikom Konkursu.  

10. Nagród w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. 
11. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 
12. Laureaci Konkursu zobowiązani są okazać dokument poświadczający tożsamość panu 

Mariuszowi Szczygłowi przed rozpoczęciem spotkania warsztatowego.  
13. Organizator Konkursu pokrywa koszty: 

a. Jednodniowego spotkania warsztatowego z panem Mariuszem Szczygłem. 
b. Jednego noclegu dla każdego z trzech laureatów Konkursu w wysokości 200 zł 

brutto/noc (ryczałt) oraz kosztów transportu do/z Warszawy w wysokości 200 zł 
brutto (ryczałt) – zwrot kosztów noclegu oraz transportu w wymienionych kwotach 
przysługuje tylko laureatom Konkursu mieszkającym poza Warszawą. 

c. W przypadku, kiedy nagrodę główną otrzyma osoba niepełnoletnia, opiekun prawny, 
który będzie chciał jej towarzyszyć, pokrywa samodzielnie swoje koszty noclegu  
i transportu do/z Warszawy. 
 

§ 8 
PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie (przesłanie pracy 
konkursowej drogą elektroniczną) oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone 
prawa autorskie oraz prawa pokrewne do tekstu felietonu reporterskiego oraz zdjęcia lub 
grafiki będącej ilustracją do tekstu. 
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2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone w czasie i przestrzeni 
rozpowszechnianie jego felietonu reporterskiego w sposób określony w niniejszym 
Regulaminie przez Organizatora Konkursu.  

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku 
jako uczestnika Konkursu na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w § 8 ust. 7 w celach 
i w zakresie związanym z promocją projektów realizowanych przez Organizatora.  

4. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że nie będzie dochodzić od Organizatora 
wynagrodzenia za korzystanie z felietonu reporterskiego przesłanego na Konkurs zgodnie  
z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie 
tekstu na stronie internetowej www.malekroki.eu oraz www.ec.europa.eu/poland a także  
w mediach społecznościowych Organizatora. 

5. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs prac, które 
przechodzą na własność Organizatora z chwilą otrzymania przez niego zgłoszenia do udziału  
w Konkursie.  

6. Dostarczenie pracy Organizatorowi jest równoznaczne z przekazaniem własności dzieł oraz 
majątkowych praw autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy o prawach autorskich  
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) do nich na rzecz Organizatora, jak 
również zgody na publikację prac.   

7. Prawa autorskie do pracy konkursowej i prawa do wizerunku dzielone przez Uczestnika na 
mocy niniejszego Regulaminu obejmują następujące pola eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną techniką 
egzemplarzy, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b. w zakresie obrotu egzemplarzami - wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu 
egzemplarzy, 

c. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w lit .b – nadawania, 
reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania utrwalenia  
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do pracy konkursowej i/lub wizerunku dostęp  
w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności przez Internet, sieci 
telefonii komórkowych w tym, GSM, węzłów telekomunikacyjnych). 

 
§ 9 

DANE OSOBOWE 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Przedstawicielstwo Komisji 
Europejskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-041 Warszawa), przy ul. Jasnej 14/16a. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych  
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych). 

3. Dane osobowe Uczestników będą gromadzone i przetwarzane w celu i w zakresie związanym  
z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu „#małekroki”. 
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4. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania. 
5. Dane osobowe Uczestników będących laureatami Konkursu oraz osób wyróżnionych zostaną 

udostępnione jedynie instytucji, której zostanie zlecone doręczenie drogą pocztową/ 
przekazanie przyznanej w Konkursie Nagrody. 

6. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres trwania Konkursu do momentu 
wyłonienia laureatów i przekazania nagród. 

 
§ 10 

REKLAMACJE 
 

1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników Konkursu co do zgodności przebiegu Konkursu  
z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację 
na piśmie w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia publikacji wyników każdej edycji 
Konkursu (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacja musi być przekazana listem 
poleconym na adres Lemon Spot sp. z o.o., ul. Przasnyska 6a, lok. 351, 01-756 Warszawa  
z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, PESEL/ nr legitymacji 
szkolnej, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz własnoręczny 
podpis. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.  
O rozstrzygnięciu Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres 
podany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji (decyduje data 
stempla pocztowego). 

3. Decyzja w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: konkurs@malekroki.eu.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu 

wchodzi w życie w momencie publikacji tej zmiany na stronie internetowej Konkursu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji spotkania warsztatowego  

z panem Mariuszem Szczygłem. 
4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały 

się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296  późn. zm.). 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 
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