
REGULAMIN KONKURSU „STARTUP – SPOŁECZNIE POZYTYWNY” 
realizowanego w ramach programu „Żary, tu chcę żyć!!!”

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji spo-
łecznej.

§ 1 Cele konkursu:
1. Zaktywizowanie młodych ludzi i zachęcenie ich do spróbowania swoich sił w biznesie na 

terenie miasta Żary.
2. Ukształtowanie u młodych umiejętności zarządzania pieniędzmi oraz podstaw przedsię-

biorczości.
3. Wsparcie twórczego i aktywnego udziału młodych ludzi w życiu społecznym miasta oraz 

nauka racjonalnego kształtowania swojej przyszłości.
4. Budowanie współpracy między młodymi mieszkańcami  Żar a samorządem Gminy Żary i 

miejskimi instytucjami.

§ 2 Temat konkursu
Tematem konkursu jest pomysł na biznes, który miałby realną szansę na realizację i powo-
dzenie w mieście Żary. W pracy konkursowej należy zwrócić szczególną uwagę na dopasowa-
nie pomysłu na biznes nowych technologii dostępnych na rynku. 

§ 3 Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Żary o statusie miejskim.
2. Koordynatorami konkursu z ramienia Gminy Żary są członkowie zespołu do spraw kultury

w ramach projektu „Żary, tu chcę żyć !!!” - Beata Kłębukowska i Małgorzata Cegielska. 

§ 4 Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do osób od 7 do 25 roku życia (wiek uczestnika w momencie złoże-
nia pracy konkursowej).

Pomysły do konkursu można zgłaszać :
1. indywidualnie,
2. grupowo (maksymalnie 3 osoby).

§ 5 Kategorie wiekowe konkursu:
I kategoria wiekowa od 7 do 14 lat 

a) praca indywidualna,
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b) praca zbiorowa
II kategoria wiekowa od 15 do 19 lat

a) praca indywidualna,
b) praca zbiorowa

III kategoria wiekowa od 20  do 25 lat
a) praca indywidualna,
b) praca zbiorowa

§ 6 Prace konkursowe
1. Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową w danej kategorii i podkategorii 

wiekowej.
2. Pracę konkursową można przedstawić na dwa sposoby:

a) pisemnie (opisanie pomysłu na biznes) – PDF, lub/ i
b) nagranie filmiku (opowiedzenie o pomyśle na biznes).

§ 7 Składanie wypełnionych formularzy konkursowych.
1. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć:

a) osobiście w biurze Muzeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego w Żarach, pl. kard. Stefana
Wyszyńskiego 2, 68-200 Żary, od wtorku do piątku, w godzinach: 8.00 – 16.00, sobota
w godzinach: 10.00 - 16.00, niedziela w godzinach: 12.00 – 18.00.  

b) pocztą, na adres: Muzeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego w Żarach, pl. kard. Stefana 
Wyszyńskiego 2, 68-200 Żary,

c) elektronicznie, na adres: muzeum@muzeumzary.pl
2. Formularz konkursowy dostępny jest w formie elektronicznej na stronie www.zary.pl w 

zakładce „Żary, tu chcę żyć !!!” oraz www.muzeumzary.pl w zakładce konkursy.
3. Szczegółowych informacji udziela Beata Kłębukowska (68) 374 37 36 i Małgorzata Cegiel-

ska (68) 363 83 70.
4. Prace konkursowe należy złożyć do 14.12.2022 r. do godz. 12.00. (decyduje data wpły-

wu).

§ 8 Ocena prac konkursowych
1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta 

Żary.
2. Ogłoszenie wyników zaplanowane jest na 19 grudnia 2022 r.
3. Komisja szczególnie będzie zwracać uwagę czy praca konkursowa miałaby szansę na re-

alizację i powodzenie w Żarach oraz wykorzystanie w biznesie nowoczesnych technologii.
4. Decyzja Komisji ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.
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§ 9 Nagrody
1) Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kate-

gorii wiekowej (trzy pierwsze miejsca w I kategorii wiekowej dla prac indywidualnych 
oraz trzy pierwsze miejsca dla prac grupowych itd.).

2) Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w danej  katego-
rii i podkategorii  jeżeli uzna, że poziom nadesłanych prac nie pozwala na wyłonienie 
zwycięzcy oraz do przyznania dodatkowej nagrody w kategorii lub podkategorii, w któ-
rej poziom prac jest bardzo wysoki i nie pozwala na wyłonienie jednego zwycięzcy.

Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu 
„Rozwój lokalny"

Dowiedz się więcej https://www.eog.gov.pl

Klauzula informacyjna RODO
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej 
„RODO”, informuję, że administratorem danych osobowych przedstawionych w zgodzie 
jest Burmistrz Miasta Żary z siedzibą przy pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary. Osoba chętna do 
udziału w konkursie „STARTUP – SPOŁECZNIE POZYTYWNY” powinna wyrazić zgodę pi-
semną na przetwarzanie danych osobowych wskazanych przez niego w pisemnej zgodzie.

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Żarach dostępny jest po-
przez adres e-mail: iod@um.zary.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowa-
dzenia konkursu „STARTUP – SPOŁECZNIE POZYTYWNY”.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.
1 lit. c RODO);
 niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji założeń konkur-
sowych.

6) Pozyskane od uczestnika dane osobowe mogą być przekazywane:
 podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie;
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 organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom pań-
stwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7) Dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8) Okres przetwarzania danych osobowych uczestnika jest uzależniony od celu w jakim 

dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe uczestnika będą przechowywa-
ne jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 czasu obowiązywania akcji 
 przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony 

czas;
 okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

9) Ponadto, informujemy, że uczestnik ma prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych;
 żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupeł-
nienia niekompletnych danych osobowych;
 żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia 
przez uczestnika zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwa-
rzania;
 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną 
sytuację uczestnika, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego 
prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,  
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) W zakresie, w jakim dane uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody – uczestnik ma
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych  w dowolnym momencie. Wycofanie 
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na pod-
stawie zgody przed  jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadcze-
nia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmo-
wania decyzji.
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