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REGULAMIN Konkursu na aplikacje mobilną 

„MYouth 2.0” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii z 

siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 55, 90-009, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Koordynatorem projektu jest MladiInfo z siedzibą w Macedonii, Str. Trifun 

Hadzijanev 7/5-1, 1000 Skopje, zwany dalej „Koordynatorem projektu”, który 

odpowiedzialny w konkursie jest za zorganizowanie Continental App Camp w 

Salzburgu (Austria) w terminie 10-15 lipiec 2018, International Business and 

Marketing Camp w Macedonii w sierpniu 2018 oraz European Summit Awarad 

w Graz w terminie 28 listopad - 1 grudzień 2018 we współpracy z International 

Center for New Media z siedzibą w Austrii, Leopoldskronstrasse 30, A-5020 

Salzburg. 

3. Konkurs jest elementem projektu mYouth 2.0 i obejmuje wykonanie aplikacji 

mobilnej, zwany dalej “Konkursem”. 

4. Konkurs trwa od 5 marca do 8 kwietnia 2018, rozstrzygnięcie zaplanowano na 

13 kwietnia, informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie 

Organizatora oraz przesłane mailowo do Uczestników. 

5. Konkurs skierowany jest do osób młodych, od 18 roku życia do ukończenia 

33. roku życia, zwanych dalej “Uczestnikami”. 

§ 2. Warunki udziału w konkursie 

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie aplikacji mobilnej. 

2. Aplikacja musi mieć wpływ społeczny, jednak jej tematyka jest dowolna.  

3. Aplikacja musi zostać stworzona dla systemu Android. 

4. Uczestnik musi być obywatelem lub rezydentem Polski. 

5. Projekt aplikacji jest własnością Uczestnika, jednak wyraża on zgodę na jego 

upublicznienie. 
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6. Projekt aplikacji musi być pracą własną, autorską. 

7. Projekt aplikacji może być ukończony lub w wersji beta, nieukończony. 

8. Projekty aplikacji można zgłaszać indywidualnie lub jako zespół.  

9. Nie ma ograniczeń co do liczby zgłaszanych aplikacji.  

10. Każda aplikacja powinna zostać przesłana przez Uczestnika jako plik 

instalacyjny (jeśli możliwe jest jej uruchomienie) z dołączeniem filmiku, zdjęć 

lub mock upów pokazujących jak funkcjonuje aplikacja/będzie funkcjonować 

aplikacja, zdjęcia zespołu lub Uczestnika oraz formularza zgłoszeniowego w 

języku angielskim - https://goo.gl/forms/z2pixLWm2Sn7x8XG3. Termin 

przyjmowania aplikacji mija 8 kwietnia 2018. 

11. Każdą aplikację należy przesyłać jako oddzielne zgłoszenie.  

12. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

13.  Aplikacja, która była wysyłana w poprzednich edycjach European Youth 

Award lub World Summit Youth Award może brać udziału w Konkursie, jednak 

musi zostać zmodyfikowana względem poprzedniej wersji wysłanej na 

European Youth Award  lub World Summit Youth Award. 

14. Aplikacja może zostać utworzona w dowolnym języku, jednak formularz 

zgłoszeniowy musi być wypełniony w języku angielskim. 

§ 3. Zasady wyboru aplikacji mobilnej 

1. Aplikacje zostaną ocenione przede wszystkim pod kątem: 

A Wpływu społecznego jaki wywiera aplikacja 

B Jakości wykonania 

C Innowacyjności 

D Wyglądu 

2. Decyzje Kapituły Konkursu mają charakter ostateczny i nie ma od niej 

odwołania. 

https://goo.gl/forms/z2pixLWm2Sn7x8XG3


 

3 
 

3. Trzy najlepsze zespoły otrzymają nagrodę w postaci wyjazdu do Salzburga na 

Continental App Camp, na który wybiorą jednego Uczestnika z zespołu, dla 

pozostałych Uczestników Konkursu przewidziano drobne nagrody rzeczowe. 

4. Continental App Camp odbędzie się od 10 do 15 lipca 2018  

5. Aplikacja może zostać odrzucona jeżeli: 

a) Zostały podane fałszywe dane autorów aplikacji 

b) Autorzy nie mają praw autorskich do aplikacji 

c) Narusza prawa człowieka 

 

§ 4. Warunki udziału w Continental App Camp organizowanym przez 

Koordynatora projektu 

1. Każdy z trzech zwycięskich zespołów wybierze jednego Uczestnika z danego 

zespołu, który będzie brał udział w Continental App Camp w Austrii 

organizowanym przez Koordynatora projektu. 

2. Uczestnik biorący udział w Continental App Camp w Austrii musi posiadać 

wiedzę, umiejętności z zakresu: 

- programowania w Javie 

- obsługi systemów Android 

- wykonywania graficznego interfejsu użytkownika 

- języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację 

3. Dodatkowym atutem będzie umiejętność programowania w C++, C#, HTML5, 

CSS, nie jest to jednak wymagane. 

4. Uczestnik biorący udział w Continental App Camp w Austrii musi być 

dyspozycyjny w okresie od 10-15.07.2018. 

5. Wszystkie koszty (podróży, zakwaterowania, wyżywienia, uczestnictwa w 

Continental App Camp, ubezpieczenia) pokrywane są przez Koordynatora 

projektu z programu Erasmus+. 
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6. Uczestnik biorący udział w Continental App Camp w Austrii  pokrywa koszty 

podróży do miejsca docelowego oraz powrotu. Uczestnik otrzyma od 

Organizatora zwrot kosztów podróży do kwoty 275 EURO zgodnie z podanym 

przelicznikiem walut 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.

cfm na dany miesiąc, w którym został zakupiony bilet, w terminie do 10 dni od 

daty dostarczenia przez Uczestnika dokumentów potwierdzających odbycie 

podróży wymienionych w punkcie 11 tego paragrafu. 

7. Uczestnik biorący udział w Continental App Camp w Austrii  w ciągu 7 dni od 

dnia ogłoszenia wyników Konkursu zobowiązany jest do zakupu biletów 

lotniczych oraz przesłania skanu dokumentu potwierdzającego zakup biletów 

podróżnych na Continental App Camp w Austrii oraz  z powrotem na adres 

projekty@newtechlodz.com 

8. W przypadku rezygnacji wybranego Uczestnika ze zwycięskiej drużyny z 

uczestnictwa w Continental App Camp w Austrii, poniesione przez niego koszty 

nie są mu zwracane. 

9. W przypadku rezygnacji wybranego Uczestnika ze zwycięskiej drużyny z 

uczestnictwa w Continental App Camp w Austrii, zespół wybiera innego 

Uczestnika, który będzie uczestniczył w Continental App Camp w Austrii na 

zasadach określonym w tym regulaminie. Jeśli zespół jest jednoosobowy, do 

uczestnictwa w Continental App Camp w Austrii wybierany jest kolejny zespół z 

listy, który wybiera Uczestnika, który będzie uczestniczył w Continental App 

Camp w Austrii na zasadach określonym w tym regulaminie. 

10. Uczestnik biorący udział w Continental App Camp w Austrii  jest zobowiązany 

niezwłocznie (do 3 dni od powrotu z Continental App Camp) przekazać  

Organizatorowi dokumenty potwierdzające przebycie podróży, tj. bilety 

lotnicze, karty pokładowe, bilety transportu miejskiego itp. (mailowo, pocztą 

tradycyjną). 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
mailto:projekty@newtechlodz.com
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11. Niedostarczenie Organizatorowi w terminie dokumentów potwierdzających 

odbycie podróży powoduje brak zwrotu kosztów podróży dla Uczestnika 

biorącego udział w Continental App Camp w Austrii. 

§ 5. Warunki udziału w International Business and Marketing Camp w 

Macedonii 

1. Na Continental App Camp w Austrii, w którym będą brać udział uczestnicy z 

Austrii, Polski, Macedonii oraz Rumunii zostanie wybranych czterech 

najlepszych uczestników, którzy pojadą na International Business and Marketing 

Camp w Macedonii, który odbędzie się w sierpniu 2018. O dokładnej dacie 

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo w późniejszym terminie. 

2. Wybrany Uczestnik jest zobowiązany do uczestniczenia w całym International 

Business and Marketing Camp, który potrwa 8 dni. 

3. Wszystkie koszty (podróży, zakwaterowania, wyżywienia, uczestnictwa w 

International Business and Marketing Camp, ubezpieczenie) pokrywane są 

przez Koordynatora projektu z programu Erasmus+. 

4. Uczestnik pokrywa koszty podróży do miejsca docelowego oraz powrotu. 

Uczestnik otrzyma od Organizatora zwrot kosztów podróży do kwoty 275 Euro 

zgodnie z podanym przelicznikiem walut 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cf

m na dany miesiąc, w którym został zakupiony bilet, w terminie do 10 dni od 

daty dostarczenia przez Uczestnika dokumentów potwierdzających odbycie 

podróży wymienionych w punkcie 6 tego paragrafu. 

5. Uczestnik biorący udział w International Business and Marketing Camp jest 

zobowiązany w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników zakwalifikowania na 

International Business and Marketing Camp w Macedonii do zakupu biletów 

lotniczych oraz przesłania skanu dokumentu potwierdzającego zakup biletów 

podróżnych na International Business and Marketing Camp w Macedonii oraz  z 

powrotem na adres projekty@newtechlodz.com 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
mailto:projekty@newtechlodz.com
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6. Uczestnik biorący udział w International Business and Marketing Camp w 

Macedonii jest zobowiązany niezwłocznie (do 3 dni od zakończenia International 

Business and Marketing Camp) przekazać  Organizatorowi dokumenty 

potwierdzające przebycie podróży, tj. bilety lotnicze, karty pokładowe, bilety 

transportu miejskiego itp. (mailowo, pocztą tradycyjną). 

7. Niedostarczenie w terminie dokumentów potwierdzających odbycie podróży 

powoduje brak zwrotu kosztów dla Uczestnika  biorącego udział w International 

Business and Marketing Camp. 

8. Aplikacja zakwalifikowane do International Business and Marketing Camp w 

Macedonii muszą zostać wgrane na Google Play. 

§ 6. Warunki udziału w European Youth Award 

1. Spośród wszystkich uczestników projektu (z Polski, Macedonii, Rumunii, Austrii, 

Ghany, Kenii, Senegalu, Tanzanii, Hong Kongu, Filipin, Singapuru oraz 

Wietnamu) zostanie wybranych  4 najlepszych uczestników – każdy z jednego 

kontynentu, którzy wezmą udział w Gali European Youth Award organizowanym 

w terminie 28 listopad – 1 grudzień 2018 w Graz w Austrii. Uczestnicy zostaną 

poinformowani o wyborze mailowo w późniejszym terminie. 

2. Wybrany Uczestnik jest zobowiązany do uczestniczenia w całej gali. 

3. Wszystkie koszty (podróży, zakwaterowania, wyżywienia, uczestnictwa w 

European Youth Award, ubezpieczenia) pokrywane są przez Koordynatora 

projektu z programu Erasmus+. 

4. Uczestnik pokrywa koszty podróży do miejsca docelowego oraz powrotu. 

Uczestnik otrzyma od Organizatora zwrot kosztów podróży do kwoty 275 Euro 

zgodnie z podanym przelicznikiem walut 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cf

m na dany miesiąc, w którym został zakupiony bilet, w terminie do 10 dni od 

daty dostarczenia przez Uczestnika dokumentów potwierdzających odbycie 

podróży wymienionych w punkcie 6 tego paragrafu. 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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5. Uczestnik biorący udział w European Youth Award jest zobowiązany w ciągu 7 

dni od ogłoszenia wyników zakwalifikowania na galę do zakupu biletów 

lotniczych oraz przesłania skanu dokumentu potwierdzającego zakup biletów 

podróżnych na galę w Graz oraz  z powrotem na adres 

projekty@newtechlodz.com 

6. Uczestnik biorący udział w gali w Graz jest zobowiązany niezwłocznie (do 3 dni 

od zakończenia European Youth Award) przekazać  Organizatorowi dokumenty 

potwierdzające przebycie podróży, tj. bilety lotnicze, karty pokładowe, bilety 

transportu miejskiego itp. (mailowo, pocztą tradycyjną). 

7. Niedostarczenie w terminie dokumentów potwierdzających odbycie podróży 

powoduje brak zwrotu kosztów dla Uczestnika  biorącego udział w gali. 

8. Jednocześnie aplikacje, które nie dostaną się do tego etapu, mogą niezależnie 

zgłosić swoją aplikację do European Youth Award na stronie - https://eu-

youthaward.org 

Poprzez rejestrację lub zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnik wyraża 

zgodę na: 

9. wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym 

Regulaminie, 

10. przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z 

ustawą z dnia 29.09.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 

2135 z późn. zm.) jednocześnie przyjmując do wiadomości, że: 

a) administratorem jego danych osobowych jest Stowarzyszenie Instytut 

Nowych Technologii z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 55, 90-009 

b) jego dane zbierane są w celu: organizacji konkursu na aplikację mobilną, 

organizacji Continental Mobile App w Austrii, International Business and 

Marketing Camp w Macedonii oraz gali European Youth Award w Graz oraz 

upowszechnienia rezultatów projektu, monitoringu projektu, 

sprawozdawczości w projekcie. 

mailto:projekty@newtechlodz.com
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c) odbiorcą jego danych osobowych będzie MladiInfo z siedzibą w Macedonii, 

Str. Trifun Hadzijanev 7/5-1, 1000 Skopje oraz International Center for New 

Media z siedzibą w Austrii, Leopoldskronstrasse 30, A-5020 Salzburg  

d) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 

e) podanie jego danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak ich 

podania uniemożliwia jego udział w Konkursie. 

11.  opublikowanie przez Organizatora oraz Koordynator projektu na łamach stron 

internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych 

wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika. 

§ 7. Informacje dodatkowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.  

2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.  

3. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać u Organizatora: 

Agnieszki Urbaniak, pod numerem telefonu 42 632 27 20 lub pod adresem e-mail: 

projekty@newtechlodz.com lub na stronie projektu myouth.eu. 

 

mailto:projekty@newtechlodz.com

