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Załącznik nr 6 
do Regulaminu Eliminacji do 

Konkursu #BeActive Awards 2020  

 

Zasady i warunki 

Regulamin konkursu1 

 
1. Konkurs #BeActive - edycja 2020 (zwany dalej „konkursem”) jest organizowany przez Komisję 

Europejską - Dyrekcję Generalną ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (DG EAC), która jest 

właścicielem praw do tego konkursu, jak wskazano w decyzji nr C(2019) 5823 z dnia 7 sierpnia 

20192.  

2. Projekty/działania mogą być zgłaszane wyłącznie przez krajowe organy koordynujące 

Europejski Tydzień Sportu3. Kandydatury stron trzecich, które nie zostały wyraźnie zaproszone 

do udziału w konkursie przez krajowy organ koordynujący nie będą przyjmowane. Krajowe 

organy koordynujące, które składają zgłoszenia określa się jako „wnioskodawców”. 

Podmioty/osoby, których projekty/działania są prezentowane określa się jako „uczestników”.  

3. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:  

 nagroda #BeActive – edukacja (Education);  

 nagroda #BeActive – miejsce pracy (Workplace);  

 nagroda #BeActive – lokalny bohater (Local Hero).  

                                                      
1 Konkurs jest regulowany postanowieniami tytułu IX „Nagrody” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 

Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego 
Unii, Dz.U. L 193 / 30.07.2018, s. 1.  
2 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2020-annual-work-programme- 

implementation-erasmus-c2019-5823_en  
3 Nazwy i dane kontaktowe wszystkich krajowych koordynatorów Europejskiego Tygodnia Sportu ze wszystkich państw i 

regionów można znaleźć na poniższej stronie internetowej, klikając na nazwę danego państwa i przechodząc na stronę 
krajową: https://ec.europa.eu/sport/week/countries en?fbclid=IwAR07 lh0RsWbHpYY0UebV1mh7R9VgeQ zSkPCxl9A 7He8-
6uzyAu9Z4jfEA 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2020-annual-work-programme-
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2020-annual-work-programme-implementation-erasmus-c2019-5823_en
https://ec.europa.eu/sport/week/countries_en?fbclid=IwAR07_lh0RsWbHpYY0UebV1mh7R9VgeQ_zSkPCxl9A7He8-6uzyAu9Z4jfEA
https://ec.europa.eu/sport/week/countries_en?fbclid=IwAR07_lh0RsWbHpYY0UebV1mh7R9VgeQ_zSkPCxl9A7He8-6uzyAu9Z4jfEA
https://ec.europa.eu/sport/week/countries_en?fbclid=IwAR07_lh0RsWbHpYY0UebV1mh7R9VgeQ_zSkPCxl9A7He8-6uzyAu9Z4jfEA
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4. Łączna kwota nagród, wynosząca 45 000 euro, zostanie ona podzielona między 9 zwycięskich 

projektów/działań. Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 euro. 

Każdy z 6 „finalistów” (po 2 w każdej kategorii) otrzyma nagrodę w wysokości 2 500 euro.  

5. W konkursie może uczestniczyć każda organizacja, organ publiczny lub osoba, która z 
powodzeniem opracowała projekt mający na celu promowanie sportu i aktywności fizycznej 
w sposób zgodny z duchem Europejskiego Tygodnia Sportu. Do konkursu #BeActive w 
kategorii lokalny bohater (Local Hero) zgłaszać można wyłącznie osoby fizyczne w wieku 
powyżej 18 lat. Projekty, które są dopiero na etapie opracowania i nie zostały jeszcze 
rozpoczęte nie kwalifikują się. Projekty w trakcie realizacji kwalifikują się.  

6. Należy pamiętać, że po wejściu w życie umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE4 w dniu 1 lutego 2020 r., a w szczególności jej art. 
127 ust. 6, art. 137 oraz art. 138 odniesienia do osób fizycznych lub prawnych zamieszkałych 
lub mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej należy rozumieć jako 
obejmujące również osoby fizyczne lub prawne zamieszkałe lub mające siedzibę w Wielkiej 
Brytanii. W związku z tym osoby zamieszkałe w Wielkiej Brytanii oraz podmioty mające tam 
siedzibę mogą brać udział w konkursie.  

7. Wszystkie formularze zgłoszenia do konkursu w każdej kategorii muszą być podpisane przez 
upoważnionego przedstawiciela krajowego organu koordynującego.  

8. Zgłoszenia można składać do godz. 17:00 (czasu lokalnego w Brukseli) dnia 24 lipca 2020 r. 
Po tym terminie nie będą przyjmowane żadne zgłoszenia.  

9. Zgłoszenia muszą być sporządzone w sposób czytelny, muszą być możliwe do otwarcia i 
wydrukowania, wypełnione w jednym z języków UE, najlepiej w języku angielskim. Zgłoszenia 
należy przesyłać na adres EAC-SPORT-EWOS@ec.europa.eu, najlepiej jedno zgłoszenie w 
jednej wiadomości e-mail. Nieprzestrzeganie tych wymagań spowoduje odrzucenie 
zgłoszenia.  

10. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia wysłane, ale z jakiegokolwiek 
powodu nie otrzymane przed upływem terminu składania wniosków, wskazanego w pkt 8. 
Potwierdzenie wysyłki nie stanowi potwierdzenia odbioru formularza zgłoszenia. Komisja 
Europejska potwierdzi wszystkie otrzymane zgłoszenia odpowiadając na wiadomości, w 
których zgłoszenia te są zawarte.  

11. Komisja Europejska nie będzie prowadzić żadnej korespondencji w sprawie konkursu z 
wnioskodawcami ani uczestnikami aż do czasu ogłoszenia wyników.  

12. Komisja Europejska skontaktuje się z dziewięcioma zwycięzcami wysyłając im wiadomość e-
mail na adres podany w formularzu zgłoszeniowym danego uczestnika. Wszelkie zmiany 
adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail wnioskodawcy/ uczestnika należy zgłaszać Komisji 
Europejskiej w formie pisemnej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, 
gdy nie jest w stanie skontaktować się z wnioskodawcą/ uczestnikiem. W takim przypadku KE 
zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody następnemu w kolejności zgłoszeniu 
wybranemu przez jury.  

13. Do każdego wniosku należy dołączyć właściwie podpisane oświadczenie potwierdzające, że 
uczestnik nie znajduje się w żądnej z sytuacji, o których mowa w art. 136 ust. 1 lub art. 141 

                                                      
4 Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej.  

mailto:EAC-SPORT-EWOS@ec.europa.eu
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Rozporządzenia finansowego5. Oświadczenie to należy złożyć wypełniając odpowiedni 
formularz, który należy dołączyć do formularza zgłoszenia. Osoba lub podmiot znajdujący się 
w jednej lub kilku sytuacjach wykluczających, które wskazano w formularzu oświadczenia 
będzie wykluczony z udziału w konkursie. Uczestnik, który spełnia którąkolwiek z przesłanek 
odrzucenia wskazanych w art. 141 Rozporządzenia finansowego zostanie wykluczony z udziału 
w konkursie.  

14. Nagrody przyznawane są kandydatom, których projekty w najwyższym stopniu spełniają 
wszystkie trzy kryteria konkursowe łącznie: adekwatność; jakość; wpływ projektu.  

 adekwatność (35 punktów): w ramach tego kryterium ocenia się w jakim stopniu projekt 

przyczynił się do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest skuteczne wsparcie w rozpoczęciu 

aktywnego stylu życia; 

 jakość projektu (35 punktów): w ramach tego kryterium projekty ocenia się pod kątem 

jakości całościowego planu opisanych działań oraz metodyki ich realizacji;  

 wpływ projektu (30 punktów): w ramach tego kryterium projekty ocenia się pod kątem 

wpływu oraz trwałości opisanych działań, czyli stopnia ich dalszej realizacji również po 

zakończeniu projektu, a także wpływu projektu na uczestników i ich środowisko.  

15. Nagrody pieniężne wypłacane są każdemu ze zwycięzców i finalistów po ceremonii wręczenia 
nagród przelewem bankowym w jednej transzy, pod warunkiem przesłania wszystkich 
wymaganych dokumentów6. Przed powiadomieniem lub po powiadomieniu o decyzji o 
przyznaniu nagrody autorzy 9 zwycięskich projektów / działań mogą być poproszeni o 
przesłanie (przez swoich przedstawicieli prawnych) potwierdzenia tożsamości swojej 
osobobowości prawnej, a także rachunku bankowego.  

16. Nagrody nie mogą być przenoszone na inne osoby, nie podlegają zwrotowi ani negocjacjom. 
Kwota nagrody nie będzie powiązana z żadnymi kosztami ponoszonymi przez zwycięzców/ 
finalistów. Zwycięzcy/ finaliści ponoszą wszelkie koszty związane z odbiorem nagrody, w tym 
dotyczące dokumentów podróży, paszportów, wiz i kosztów leczenia. Ponadto uczestnicy 
niniejszym zgadzają się i przyjmują do wiadomości, że wygranie nagrody przez uczestnika 
może wymagać od niego opłacenia podatku, cła lub innych opłat, w tym między innymi 
podatku od nagród, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. 
Uczestnicy niniejszym zgadzają się na opłacenie wszelkich takich podatków, ceł lub innych 
opłat za uczestnika lub każdego gościa towarzyszącego.  

17. Wszyscy wnioskodawcy i uczestnicy są zobowiązaniu do przetwarzania danych osobowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami UE i krajowymi dotyczącymi ochrony danych (w tym 
ewentualnymi wymogami dotyczącymi upoważnienia lub powiadomienia).  

18. Wszyscy kandydaci, finaliści i zwycięzcy muszą potwierdzić, że zgadzają się na uczestnictwo w 
działaniach medialnych i promocyjnych związanych z konkursem #BeActive i ich nominacją w 
konkursie. Zgoda taka dotyczy między innymi broszury o zwycięzcach nagród, informacji 
prasowych, możliwych wywiadów dla mediów, wykorzystania zdjęć i cytatów na stronie 
internetowej Europejskiego Tygodnia Sportu oraz w mediach społecznościowych.  

                                                      
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, Dz.U. L 193 / 30.07.2018, s. 1.  
6 Formularz potwierdzający osobowość prawną oraz formularz dotyczący rachunku bankowego:  
(http://ec.europa.eu/budget/contracts grants/info contracts/financial id/financial id en.cfm) 

file:///C:/Users/mszukalska/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HEEIA2EG/(http:/ec.europa.eu/budget/contracts%20grants/info%20contracts/financial%20id/financial%20id%20en.cfm)
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19. Uczestnicy udzielają Unii Europejskiej niewyłącznej, nieodpłatnej, wieczystej, zbywalnej, 
możliwej do dalszego przekazywania, ważnej na całym świecie licencji na wykorzystanie 
materiałów nadesłanych w związku z niniejszym konkursem, Europejskim Tygodniem Sportu i 
programem Erasmus+. Licencja ta obejmuje prawa do: wykorzystywania, redagowania, 
powielania, rozpowszechniania, zmiany, kopiowania, publicznego udostępniania (w tym w 
mediach społecznościowych i na stronach internetowych), przechowywania, tłumaczenia i 
tworzenia dzieł pochodnych. Zwycięzcy i finaliści mogą zostać poproszeni o podpisanie umowy 
licencyjnej. Wszyscy uczestnicy, w tym zwycięzcy i finaliści zachowują pełne prawa własności 
intelektualnej w odniesieniu do tekstów, filmów i zdjęć lub innych materiałów przesłanych do 
KE w ramach zgłoszenia do tego konkursu. Przesyłając teksty, filmy, obrazy lub inne materiały 
uczestnicy oświadczają i gwarantują, że są wyłącznymi autorami oraz posiadaczami praw do 
przesłanych materiałów i że nie naruszają żadnych praw autorskich, prawa do prywatności, 
prawa do wizerunku ani żadnego innego prawa jakiejkolwiek strony trzeciej. Uczestnicy 
ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty wynikające z naruszenia przez 
nich praw osób trzecich. Jeżeli przesłane materiały zawierają prace stron trzecich (tj. prace, 
których uczestnicy nie są w całości autorami lub które zostały skopiowane/ powielone z innego 
źródła) to uczestnicy oświadczą, że uzyskali wszystkie niezbędne prawa i zezwolenia, które 
pozwalają Unii Europejskiej na wykorzystanie przesłanych materiałów w sposób określony 
powyżej. Uczestnicy oświadczą również, że uzyskali zgodę wszystkich osób pojawiających się 
w przesłanych materiałach oraz że materiały te mogą zostać opublikowane w celach 
związanych z tym konkursem. Komisja Europejska ma prawo w dowolnym momencie zażądać 
dowodów potwierdzających przekazanie praw przez strony trzecie, takich jak formularze 
przekazujące prawa czy potwierdzenia praw autorskich.  

20. Każdy wnioskodawca i uczestnik musi podjąć wszelkie środki aby zapobiec sytuacji, w której 
bezstronne i obiektywne przyznanie nagrody będzie zagrożone przyczynami związanymi z 
interesami gospodarczymi, powiązaniami politycznym lub narodowościowymi, więzami 
rodzinnymi lub emocjonalnymi lub też jakąkolwiek inną wspólnotą interesów („konflikt 
interesów”) . Każdy wnioskodawca i uczestnik musi bezzwłocznie poinformować KE o każdej 
sytuacji stanowiącej konflikt interesów lub mogącej doprowadzić do konfliktu interesów i musi 
niezwłocznie podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu naprawy tej sytuacji. KE może sprawdzić, 
czy podjęte środki są odpowiednie i może zażądać podjęcia dodatkowych środków w 
określonym terminie.  

21. KE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane lub poniesione przez 
któregokolwiek z uczestników lub osoby trzecie w wyniku realizacji lub podczas realizacji 
działań związanych z tym konkursem.  

22. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w przypadku otrzymania nagrody KE, Europejski 
Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych oraz Trybunał Obrachunkowy mogą 
przeprowadzać kontrole i audyty dotyczące tego konkursu oraz otrzymanej nagrody.  

23. Konkurs ten regulowany jest obowiązującym prawem Unii uzupełnianym w razie potrzeby 
prawem belgijskim. Sąd Unii Europejskiej, a w przypadku postępowania odwoławczego 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to jedyne podmioty właściwe do rozpoznawania 
wszelkich sporów zaistniałych między Unią a jakimkolwiek uczestnikiem tego konkursu w 
odniesieniu do interpretacji, stosowania lub ważności postanowień regulaminu konkursu w 
sytuacji, gdy spór taki nie może zostać rozstrzygnięty polubownie.  
W przypadku uczestników będących organizacjami międzynarodowymi dotyczące tego 
konkursu spory z KE, których nie można rozwiązać polubownie, muszą zostać przekazane do 
rozstrzygnięcia w drodze arbitrażu. Zastosowanie będą miały wówczas fakultatywne zasady 
arbitrażu Stałego Trybunału Arbitrażowego do rozstrzygania sporów z udziałem organizacji 
międzynarodowych i państw, obowiązujące w dniu wejścia konkursu w życie.  
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Zastrzeżenie praw 

Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu konkursu oraz warunków 
oświadczenia dotyczącego prywatności.  

Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszego regulaminu konkursu 
oraz warunków oświadczenia dotyczącego prywatności w dowolnym czasie, a także zobowiązuje się 
do ich aktualizacji na stronie internetowej konkursu i do informowania wnioskodawców o 
wprowadzonych zmianach. 


