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REGULAMIN KONKURSU 

„ TEST WIEDZY O EUROPEJSKIM FUNDUSZU SPOŁECZNYM” 

 

Postanowienia ogólne – organizator, cel, tematyka i przedmiot konkursu 

 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Test wiedzy o Europejskim 

Funduszu Społecznym” promujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwany dalej 

„Konkursem” oraz  uczestnictwo w nim. 

 

§ 1 

Organizator i termin Konkursu 

1. Konkurs „Test wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym” organizowany jest  

w partnerstwie przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego  

w Szczecinie przy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Św. 

Ducha 2, 70 – 205 Szczecin – zwanym dalej Liderem lub Organizatorem, Uniwersytet 

Szczeciński – Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8, 71 – 004 Szczecin 

– zwanym dalej Partnerem 1 oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. 

Mickiewicza 41, 70 – 383 Szczecin – zwanym dalej Partnerem 2. 

2. Konkurs odbędzie się w dniu 22 października 2013 roku o godz. 11:00 w siedzibie 

Partnera 1  - Uniwersytetu Szczecińskiego – Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 

przy ul. Cukrowej 8, 71 – 004 Szczecin. 

3. Informacja o terminie Konkursu wraz z regulaminem zostanie umieszczona na stronie 

internetowej Regionalnego Ośrodka EFS w Szczecinie www.szczecin.roEFS.pl, 

Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie 

www.zarr.com.pl, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie www.wup.pl a także 

Uniwersytetu Szczecińskiego – Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług www.wzieu.pl. 

 

§ 2 

Cel i temat Konkursu 

 Konkurs ma na celu: 

 promocję Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 popularyzację wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju kraju i regionu, 

 kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej, 

 

http://www.szczecin.roefs.pl/
http://www.zarr.com.pl/
http://www.wup.pl/
http://www.wzieu.pl/
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 zmotywowanie uczestników Konkursu do poszerzania wiedzy o Europejskim Funduszu 

Społecznym, 

 propagowanie wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym wśród uczestników 

Konkursu. 

§ 3 

Pytania i odpowiedzi konkursowe 

1. Pytania i odpowiedzi konkursowe zostaną opracowane przez ekspertów – specjalistów  

w dziedzinie objętej tematem Konkursu. 

2. Przy opracowaniu pytań przyjmuje się zasadę, aby odpowiedzi można było znaleźć  

w materiałach źródłowych dostępnych w języku polskim jak również na odnośnikach do 

strony z  platformą e-learningową dostępną na stronach internetowych 

www.szczecin.roEFS.pl, www.zarr.com.pl, www.wup.pl oraz www.wzieu.pl. 

 

§ 4 

Uczestnicy Konkursu 

1. W Konkursie zostały ustalone dwie kategorie uczestników: 

a/ pierwsza kategoria – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie 

województwa zachodniopomorskiego, 

b/ druga kategoria – studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studiujących  

na uczelniach funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego  

z wyłączeniem studentów studiów doktoranckich i studiów podyplomowych oraz 

studentów studiujących na kierunkach związanych bezpośrednio  z tematyką Unii 

Europejskiej np. Europeistyka, Politologia lub podobne. Wyłączenie dotyczy również 

studentów studiujących na kilku kierunkach jednocześnie, w ramach których jeden z 

kierunków związany jest z tematyką Unii Europejskiej. 

Z Konkursu wyłączeni są również studenci kształcący się na studiach II stopnia, którzy 

ukończyli I stopień studiów na kierunkach związanych bezpośrednio z tematyką Unii 

Europejskiej np. Europeistyka, Politologia lub podobne. 

2. Konkurs skierowany jest do: 

a/  uczestników wymienionych w punkcie nr  1a niniejszego paragrafu  będących 

uczniami szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie województwa 

zachodniopomorskiego, 

b/  uczestników wymienionych w punkcie 1b niniejszego paragrafu będących studentami 

uczelni wyższych (osoba kształcąca się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych 

studiach magisterskich - w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) funkcjonujących na terenie 

województwa zachodniopomorskiego. 

http://www.szczecin.roefs.pl/
http://www.zarr.com.pl/
http://www.wup.pl/
http://www.wzieu.pl/
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3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. w Szczecinie, przy której funkcjonuje Regionalny Ośrodek EFS oraz 

członkowie ich rodzin. Dodatkowo z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy  

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego –  

Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz członkowie ich rodzin. 

4. Za członków rodziny pracownika uważa się małżonków, wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające  

w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające z pracownikiem w faktycznym 

pożyciu. 

5. Małoletni i osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział  

w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie tylko i wyłącznie pod warunkiem 

uzyskania pisemnej zgody ich przedstawicieli ustawowych na uczestnictwo  

w Konkursie (załącznik nr 3), której przekazanie Organizatorowi na zasadach 

określonych w § 6 ust 2 i ust 3 niniejszego Regulaminu, będzie warunkowało 

zakwalifikowanie do Konkursu oraz wydanie nagrody w Konkursie. 

 

§ 5 

Komisja Konkursowa 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, a w szczególności oceny 

prawidłowości zgłoszeń i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje  Komisję 

Konkursową zwaną dalej „Komisją”. 

2. Komisja odpowiedzialna jest za obsługę organizacyjną i przeprowadzenie Konkursu. 

3. Komisja składa się z Przewodniczącego, 3 Członków oraz Sekretarza . 

4. Przewodniczącym Komisji jest Prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. w Szczecinie lub wyznaczona przez niego inna osoba. 

5. Przewodniczący powołuje na Członków Komisji nie więcej niż 3 osoby tj. po jednej osobie 

reprezentującej Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński – 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie. 

6. Przewodniczący powołuje dodatkowo Sekretarza Komisji spośród pracowników 

Regionalnego Ośrodka EFS w Szczecinie. 

7. Komisja dokonuje oceny prawidłowości  zgłoszeń do Konkursu. 

8. Komisja kwalifikuje uczestników Konkursu spośród zgłoszonych kandydatów. 

9. Komisja dokonuje oceny  etapu pisemnego Konkursu – testu wiedzy. 

10. Komisja decyduje o ewentualnej dogrywce po prawidłowo przeprowadzonym  

i sprawdzonym teście wiedzy zgodnie z zapisami § 7. 

11. Komisja decyduje o przyznaniu nagród głównych i wyróżnień. 

12. Decyzja Komisji  jest ostateczna. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 
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13. Komisja może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagród głównych i wyróżnień lub innym 

ich podziale niż wskazany w § 8 niniejszego Regulaminu. 

14. Protokół z prac Komisji sporządza Sekretarz. 

15. Członkowie Komisji zobowiązani są w trakcie trwania Konkursu do zachowania 

bezstronności. 

§ 6 

Przebieg Konkursu 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu zobowiązany jest: 

a/ wypełnić Formularz zgłoszeniowy do Konkursu stanowiący Załącznik nr 1 i przesłać 

pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora wskazany w Formularzu 

zgłoszeniowym. Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie 

stanowiące Załącznik nr 2 lub nr 3 (w przypadku osób niepełnoletnich) do niniejszego 

regulaminu, 

b/ do dnia 14 października 2013 roku zarejestrować się na platformie e-learningowej, do 

której linki są dostępne na stronach internetowych www.szczecin.roEFS.pl, 

www.zarr.com.pl, www.wup.pl i www.wzieu.pl, 

c/ hasło i login otrzymane podczas rejestracji na platformie e-learningowej każdy 

uczestnik Konkursu musi posiadać (mieć przy sobie) w dniu przystąpienia do Konkursu. 

3. Przed przystąpieniem do Konkursu każdy z uczestników przy wejściu na salę  

ma obowiązek okazać dokument, na podstawie którego Organizator stwierdzi jego 

tożsamość i dopuści do udziału w teście. 

4. Przed przystąpieniem do Konkursu każdy z uczestników przed wejściem na salę nie 

może mieć przy sobie żadnych urządzeń mobilnych w tym między innymi telefonów 

komórkowych, tabletów, smartfonów, itp. 

5. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą brać udział w Konkursie pod 

warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody od swoich opiekunów prawnych i wypełnienia 

Załącznika nr 3  do niniejszego regulaminu. 

6. Wymagany załącznik nr 1 i nr 2 lub nr 3 należy przesłać/dostarczyć osobiście  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2013 roku do godziny 14:00 (decyduje data 

wpływu do Regionalnego Ośrodka EFS w Szczecinie przy Zachodniopomorskiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie) na adres: 

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Szczecinie 

przy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie 

Ul. Św. Ducha 2,  70 – 205 Szczecin  -  Pokój nr 3 

Z dopiskiem: 

„Zgłoszenie na Konkurs „Test wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym” 

http://www.szczecin.roefs.pl/
http://www.zarr.com.pl/
http://www.wup.pl/
http://www.wzieu.pl/
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7. Za datę zgłoszenia udziału w Konkursie uważa się datę wpływu kompletnej dokumentacji 

do siedziby Organizatora. 

8. Zgłoszenia do Konkursu złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

9. Konkurs składa się z jednego etapu pisemnego – testu wiedzy. Dopuszcza się możliwość 

wykorzystania urządzeń elektronicznych do przeprowadzenia Konkursu. 

10. W przypadku zgłoszenia się do Konkursu większej liczby osób tj. powyżej 48 osób  

w każdej z dwóch kategorii wymienionych w § 4 pkt 1 lit. a i lit. b Organizator dopuszcza 

przeprowadzenie testu wiedzy w kilku turach. 

11. Zakres wiedzy wymaganej na Konkurs: uczestnicy powinni orientować się w tematyce 

związanej z  Unią Europejską w szczególności z Europejskim Funduszem Społecznym. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo nie przeprowadzenia Konkursu w przypadku nie  

zgłoszenia się przynajmniej 15 osób w każdej z kategorii wymienionych w § 4 pkt 1. 

13. Do Konkursu może przystąpić  maksymalnie 100 osób w każdej z kategorii wymienionych 

w § 4 pkt 1 i decyduje kolejność zgłoszeń. 

14. Nadzór nad przeprowadzanym testem wiedzy i ewentualną dogrywką, której zasady  

są opisane w § 7 niniejszego Regulaminu,  sprawuje Komisja Konkursowa. 

15. Test wiedzy składa się z 60 pytań wybranych losowo spośród 130 pytań ułożonych przez 

specjalistów z dziedziny wiedzy objętej tematem Konkursu. Pytania będą wybrane 

losowo przez system komputerowy. Pytania dla wszystkich uczestników wymienionych  

w § 4 pkt 1 będą takie same i będą podlegały jednakowej ocenie. 

16. W teście wiedzy tylko jedna odpowiedź z przedstawionych czterech wariantów jest 

prawidłowa. 

17. Za każdą prawidłowo zaznaczoną odpowiedź uczestnik uzyskuje 1  punkt. 

18. W przypadku nie wybrania odpowiedzi, bądź wyboru odpowiedzi błędnej uczestnik nie 

uzyskuje ani nie traci punktu. 

19. Maksymalna ilość punktów, którą może uzyskać uczestnik Konkursu wynosi 60. 

20. Na uzyskanie najlepszego wyniku składa się uzyskanie jak największej liczby punktów  

w jak najkrótszym czasie trwania testu. 

21. Na rozwiązanie testu wiedzy przeznacza się maksymalnie 45 minut.  

22. Przed rozpoczęciem testu Członkowie Komisji przedstawią uczestnikom zasady 

wypełniania testu. 

23. Organizator nie przewiduje zróżnicowania trudności pytań konkursowych ze względu  

na wiek uczestników Konkursu w każdej z kategorii wymienionych w § 4 pkt 1. 

24. Komisja zobowiązana jest do zapewnienia uczestnikom Konkursu warunków 

umożliwiających im samodzielność odpowiedzi. 

25. Komisja ma prawo zdyskwalifikować uczestnika Konkursu w przypadku stwierdzenia 

niesamodzielności jego odpowiedzi. 
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26. W przypadku gdy najlepsi uczestnicy uzyskają równą liczbę punktów z testu w tym 

samym czasie zostanie przeprowadzona dogrywka, która wyłoni zwycięzcę/zwycięzców. 

 

§ 7 

Zasady dogrywki 

1. W przypadku gdy w wyniku testu wiedzy więcej niż jeden z  uczestników Konkursu 

uzyska taką samą najwyższą  liczbę punktów w tym samym czasie (wśród miejsc 

nagrodzonych)  Organizator przeprowadzi dla nich dogrywkę. 

2. Uczestnicy z uzyskaną  najwyższą liczbą punktów w tym samym czasie przystąpią do 

dogrywki. 

3. Dogrywka będzie polegała na wylosowaniu przez system komputerowy serii 10 pytań,  

na które uczestnicy będą udzielać odpowiedzi w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłużej 

niż 5 minut. 

4. Za każdą prawidłowo udzieloną  odpowiedź uczestnik uzyskuje 1  punkt. 

5. W przypadku nie wybrania odpowiedzi, bądź wyboru odpowiedzi błędnej uczestnik nie 

uzyskuje ani nie traci punktu. 

6. Z uczestników dogrywki wyłonieni zostaną zwycięzcy Konkursu . 

7. Za  zwycięzcę konkursu zostanie uznany uczestnik, który uzyska najwyższą liczbę 

punktów w dogrywce w jak najkrótszym czasie. 

8. W przypadku gdy w wyniku dogrywki więcej niż jeden z uczestników Konkursu uzyska 

taką samą najwyższą liczbę punktów w takim samym czasie Organizator powtórzy 

procedurę wyłaniania zwycięzcy Konkursu opisaną w § 7 pkt 3-6. 

9. Uczestnicy Konkursu uczestniczący w dogrywce, którzy uzyskają kolejną punktację  

w systemie malejącym zajmą kolejne miejsca . 

10. W sytuacji gdy uczestnikami dogrywki będzie mniej niż 5 osób  pozostałe miejsca 

zostaną przyznane na podstawie uzyskanej punktacji z testu wiedzy. 

 

§ 8 

Nagrody 

1. Nagrody główne otrzymają uczestnicy Konkursu, którzy zajmą miejsca od 1 do 3: 

a/ w pierwszej kategorii: 

- za zajęcie pierwszego miejsca : nagroda pieniężna w wysokości 5 000,00 zł, 

- za zajęcie drugiego miejsca : nagroda pieniężna w wysokości 3 000,00 zł, 

- za zajęcie trzeciego miejsca : nagroda pieniężna w wysokości 1 500,00 zł, 

b/ w drugiej kategorii: 

- za zajęcie pierwszego miejsca : nagroda pieniężna w wysokości 5 000,00 zł, 

- za zajęcie drugiego miejsca : nagroda pieniężna w wysokości 3 000,00 zł, 

- za zajęcie trzeciego miejsca : nagroda pieniężna w wysokości 1 500,00 zł. 
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2.  W Konkursie przewidziane zostało przyznanie po dwa wyróżnienia w każdej kategorii  

uczestników Konkursu, którzy zajmą miejsca od 4 do 5. 

3. Dla wyróżnionych uczestników Konkursu przewidziano nagrody rzeczowe w postaci 

tabletów . 

4. Nagrody współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego - Priorytet X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013. 

5. Miejsca I,II,III, o których mowa powyżej, nie mogą  być przyznane ex aequo. 

6. Nagrody rzeczowe, o których mowa w § 8 pkt 3 niniejszego regulaminu zostaną 

zwiększone  o wartość pieniężną  w kwocie brutto uzależnioną od wartości nagrody 

rzeczowej. Nagroda pieniężna (wartość pieniężna brutto)  nie będzie wypłacana  

wyróżnionemu uczestnikowi Konkursu, lecz pobrana jako zryczałtowany podatek 

dochodowy od wartości nagrody rzeczowej, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 

roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r. nr 80 poz. 350  

z późniejszymi zmianami). 

7. Nagrody pieniężne, o których mowa w § 8 pkt 1 a i b niniejszego regulaminu, zostaną 

pomniejszone o kwotę stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku 

dochodowego pobranego przez Organizatora i odprowadzonego do Urzędu Skarbowego 

zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U. z 1991 r. nr 80 poz. 350 z późniejszymi zmianami). 

8. Zwycięzcy Konkursu, o których mowa w § 8 pkt 1 i pkt 2 niniejszego regulaminu 

zobowiązani są do przekazania Organizatorowi danych osobowych w celu prawidłowego 

rozliczenia podatku od nagrody pod rygorem wstrzymania wypłaty lub wręczenia 

nagrody. 

9. Nagrody pieniężne, o których mowa w punkcie 1 a i 1 b, zostaną przekazane zwycięzcom  

Konkursu na konto bankowe uczestnika konkursu wskazane w Załączniku nr 4  

do niniejszego Regulaminu w ciągu 14 dni po zakończeniu Konkursu lub przekazem 

pocztowym w przypadku braku konta bankowego uczestnika. 

10. Załącznik nr 4 – Oświadczenie – dane laureatów Konkursu do wypłaty nagrody 

wypełniany jest tylko przez laureatów Konkursu po jego zakończeniu. 

11. Wypełniony Załącznik nr 4 musi być skutecznie doręczony Organizatorowi w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od daty Konkursu osobiście, e-mailowo (skan dokumentu) lub pocztą 

(liczy się data wpływu dokumentu do siedziby Regionalnego Ośrodka EFS w Szczecinie 

przy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie) na adres 

ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin.  
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§ 9 

Dyskwalifikacja uczestników Konkursu 

1.  Uczestnik Konkursu zostanie zdyskwalifikowany z niżej wymienionych przyczyn,  

co dodatkowo wiąże się z utratą lub zwrotem nagrody zdobytej w Konkursie: 

a/ podanie nieprawdziwych danych w którymkolwiek z oświadczeń podpisanych przed,  

w trakcie oraz po zakończeniu Konkursu, 

b/ niezastosowania się do któregokolwiek z postanowień Regulaminu, 

c/ kontaktowania się w trakcie trwania Konkursu z osobami trzecimi znajdującymi się  

w sali lub poza nią, 

d/ uczestnictwo w Konkursie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających  

lub zakłócanie organizacji Konkursu lub jego przebiegu, 

e/ posiadanie przy sobie włączonych urządzeń mobilnych w tym między innymi telefonów 

komórkowych, tabletów, smartfonów, itp. 

2. O dyskwalifikacji orzeka obecna podczas Konkursu Komisja Konkursowa. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy przyjeżdżają i biorą udział w Konkursie na własny koszt. 

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym 

nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych,  

w tym siły wyższej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. W sytuacjach uzasadnionych względami programowymi Komisja Konkursowa 

uprawniona jest do przerwania lub zawieszenia udziału uczestnika w Konkursie  

w dowolnym momencie np. w przypadku niestosownego zachowania, zakłócania 

Konkursu czy też niesamodzielnego udzielania odpowiedzi. 

5. W przypadku zakłócenia bądź przerwania Konkursu przez uczestnika Organizator może 

wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie przeciwko uczestnikowi. 

6. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach 

wzajemnych (DZ.U. z 2004 roku nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami). 

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Organizator 

Konkursu. 

8. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga właściwy 

sąd powszechny w Szczecinie. 
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9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezesa Zarządu 

Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie, przy której 

funkcjonuje Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie. 

10. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki: 

a/ Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy uczestnika Konkursu, 

b/ Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika Konkursu, 

c/ Załącznik nr 3 - Oświadczenie opiekuna nieletniego Uczestnika Konkursu, 

d/ Załącznik nr 4 – Oświadczenie – dane Laureata Konkursu  do wypłaty nagrody. 

 

§ 11 

Dodatkowe informacje 

1. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Pani Dorota Batogowska pod 

numerem telefonu 91 43 29 301, e-mail: info_szczecin@roEFS.pl 

2. Wypełnienie i dostarczenie Organizatorowi Załączników nr 1 i nr 2 w przypadku osób 

pełnoletnich (w pełni zdolnych do czynności prawnych) stanowi o zakwalifikowaniu 

uczestnika do udziału w Konkursie. 

3. W przypadku osób niepełnoletnich (małoletnich lub osób o ograniczonej zdolności  

do czynności prawnych) należy wypełnić i dostarczyć Organizatorowi Załączniki nr 1  

i nr 3.  
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