
R E G U L A M I N 

1. Organizatorem konkursu jest Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Julii Pitery. 

2. Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach 

oraz Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach, do wszystkich studiujących osób 

bez względu na tryb i rodzaj studiów, w wieku do 30 roku życia. 

4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez 3 osobową komisję złożoną ze specjalistów w dziedzinie 

realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. 

3. Pomysły opisane zgodnie z formularzem zadania stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu i zapisane w postaci pliku Word lub PDF wraz z ewentualnymi załącznikami należy 

przesłać na adres p.trojanowski@juliapitera.pl do 18 kwietnia 2016 r. Konkurs zostanie 

rozstrzygnięty do 30 kwietnia 2016 r., a uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową o jego 

wyniku. 

4. Zadanie oceniane będzie pod kątem 4 kryteriów:  

- pomysłowość/kreatywność (ocena 0-5 pkt.) 

- zwięzła forma (ocena 0-5 pkt.) 

- umiejętność prezentacji pomysłu w sposób projektowy (ocena 0-5 pkt.) 

- innowacyjność (ocena 0-5 pkt.) 

Maksymalna możliwa ilość punktów do zdobycia wynosi 20 pkt. 

Punktacja będzie średnią z ocen 3 oceniających. 

5. Autorzy 7 najwyżej ocenionych pomysłów zostaną nagrodzeni wyjazdem studyjnym do Parlamentu 

Europejskiego w Brukseli (termin wyjazdu planowany jest w dniach 13-16.06.2016 r.), w przypadku 

braku zgody na wyjazd, któregoś z 7 zwycięzców propozycję wyjazdu otrzyma kolejna osoba  

z największą liczbą punktów. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do organizacji spotkania, podczas którego zwycięzcy 

rywalizacji zobowiążą się do prezentacji swoich koncepcji  (spotkanie odbędzie się w dogodnym dla 

zwycięzców terminie w maju br.). Podczas spotkania zwycięzcy otrzymają okolicznościowe dyplomy 

wraz z zaproszeniem na wyjazd studyjny. 

7. Uczestnicy kreatywnej rywalizacji zobowiązani będą do zgody na publikację wizerunku podczas 

działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących konkursu. 

8. Imiona i nazwiska uczestników, którzy zwyciężą w Konkursie zamieszczone zostaną na stronach 

internetowych Organizatora oraz na oficjalnej stronie i profilu Facebook. 

9. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga ustalony przez Posła pracownik Biura Poselskiego 

odpowiedzialny za zorganizowanie konkursu.  

10. Każdy uczestnik może zaproponować tylko jedną propozycję. 

Patronat honorowy nad kreatywną rywalizacją sprawuje 

Poseł do Parlamentu Europejskiego Julia Pitera 



Organizatorem przedsięwzięcia jest:  

Biuro Krajowe Poseł do Parlamentu Europejskiego Julii Pitery 

Partnerami Organizacyjnymi są: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach 

Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach 


