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Regulamin konkursu
„Zostań Ambasadorem Programu Erasmus+”
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
(zwana dalej Fundacją) jest organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem)
„Zostań Ambasadorem Programu Erasmus+”
2. Celem Konkursu jest promocja programów zarządzanych przez Organizatora oraz
promocja korzyści, które odnoszą uczestnicy dofinansowanych przez Organizatora
projektów edukacyjnych.
3. Laureatów Konkursu wybiera Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą
przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Uczestnicy konkursu
§2
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy byli uczestnikami projektów
edukacyjnych realizowanych w ramach programu Erasmus+, „Uczenie się przez całe
życie”(Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig) oraz „Młodzież
w działaniu” lub koordynatorzy takich projektów.
2. Do konkursu nie mogą zgłosić się przedstawiciele podmiotów reprezentowanych
przez członków Kapituły oraz pracownicy Fundacji.
Zasady konkursu
§3
1. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać materiał promujący programy
zarządzane przez Organizatora oraz korzyści, które uczestnik konkursu odniósł dzięki
udziałowi w projektach dofinansowanych przez Organizatora. W mailu należy
również wskazać imię i nazwisko autora filmu oraz nazwę programu edukacyjnego.
2. Zwycięzców wyłoni Kapituła Konkursu.
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3. Kapituła weźmie pod uwagę:
a) sposób, w jaki materiał promuje programy wskazane w §2
b) sposób, w jaki materiał promuje wpływ programów wskazanych w §2 na życie
i karierę beneficjentów oraz rozwój konkretnych kompetencji np. językowych,
społecznych oraz zawodowych.
c) interesujący, indywidualny charakter materiału.
4. Kapituła przyzna trzy nagrody (za najlepszy film, tekst oraz zdjęcie lub cykl zdjęć).
Zgłaszanie prac
§4
1. Zgłoszenie do Konkursu przyjmowane są przez Zespół Upowszechniania Rezultatów i
Narzędzi Wspierających przy pomocy systemu https://upload.frse.org.pl/ na adres
ambasador@frse.org.pl do 20 czerwca 2017 r.
2. Prace można zgłaszać w formie:
a) tekstu (do 2 tys. znaków ze spacjami),
b) zdjęć (maksymalnie 5 zdjęć, rozdzielczość min. 300 dpi),
c) filmu (czas: do 2 min, rozdzielczość: min. 1280x720 px)
3. Do Konkursu zostaną dopuszczone prace poświęcone programom wskazanym w §2.
4. Do udziału w Konkursie nie można zgłaszać prac, których powstanie było
dofinansowane przez Fundację.
5. Do konkursu nie można zgłaszać prac, które naruszają prawa osób trzecich lub ogólne
zasady współżycia społecznego.
6. Uczestnicy konkursu w chwili dokonania zgłoszenia udzielają Organizatorowi
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.
Zasady opodatkowania
§5
1. Nagrody, których wartość przekracza 760 zł, podlegają opodatkowaniu w formie
zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości
nagrody (art.30 ust.1 pkt 2 ustawy o PDOF).
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2. Podatek zobowiązany jest pobrać od osoby, która wygrała konkurs, organizator
konkursu (tu: Fundacja – jako płatnik zryczałtowanego podatku).
3. 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.
4. Tym samym zapłata podatku przez laureata nastąpi w formie kompensaty w postaci
nagrody pieniężnej przeznaczonej na ten cel.
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 2018 roku, a następnie prześle do
Urzędu Skarbowego właściwego dla płatnika, a nie do urzędu właściwego
podatnikowi.
Postanowienia końcowe
§6
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.
§7
1.

Laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie w konkursie indywidualnie (mailowo
lub telefonicznie) do 20 lipca 2017 r.
§8

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.

