
Regulamin udziaiu w akcji promocyjnej pn.: ,,Dni Otwarte Funduszy Europejskich" 
I Niniejszy regulamin, many dalej .Regulaminemn, okresla ogblne zasady uczestnictwa Beneficjentdw 

I 
Funduszy Europejskich w akcji promocyjnej pn.: ,,Dni Otwarte Funduszy Europejskich". 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich, zwane dalej ,,Dniami Otwartymin, to akcja polegajqca 
na udostqpnianiu - szerokiemu gronu zainteresowanych - projektow zrealizowanych 
przy udziale Srodkbw Unii Europejskiej, ktbrej celem jest promocja efektbw realizacji Funduszy 
Europejskich w Polsce. 
Dni Otwarte bqdq siq odbywaC w okresie miedzy 12 maja 2016 r. a 15 maja 2016 r., na 
terenie calej Polski. 
Do udziaiu w Dniach Otwartych mogq zglaszaC sie Beneficjenci projektbw dofinansowanych 
w ramach programbw wchodzqcych w zakres: Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 lub 
Narodowej Strategii Spbjnosci 2007-2013, lub Umowy Partnerstwa 2014-2020, lub Programu 
Rozwoju Obszarow Wiejskich 2007-201 3, lub Programu Operacyjnego ,,Zrownowazony rozwoj 
sektora ryboiowstwa i nadbrzetnych obszarbw rybackich" 2007-2013, lub Programu 
Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze" 2014-2020, lub Programu Rozwoju Obszarbw Wiejskich 
201 4-2020. 
Beneficjenci uczestniczqcy w Dniach Otwartych udostepniq swoje projekty zainteresowanym, 
w terminie okreslonym przez siebie, mieszczqcym siq w okresie, o ktbrym mowa w pkt 1.2. 
Udzial Beneficjenta w Dniach Otwartych jest dobrowolny. 
Beneficjent uczestniczqcy w Dniach Otwartych ponosi wszelkie koszty zwiqzane z organizacjq 
Dni Otwartych w ramach swojego projektu. 
Koordynatorem organizacji Dni Otwartych, zwanym dalej ,,Koordynatoremm, jest Minister 
Rozwoju, wykonujqcy swoje zadania zwiqzane z organizacjq Dni Otwartych za poSrednictwem 
Departamentu lnformacji i Promocji w Ministerstwie Rozwoju z siedzibq w Warszawie, przy 
PI. Trzech Krzyty 315, 00-507 Warszawa, ktory wspblpracuje z reprezentantami 
poszczegolnych programbw, zwanymi dalej ,,Koordynatorami programowymi'". 

Warunkiem uczestnictwa w Dniach Otwartych jest: 
1) dokonanie przez Beneficjenta - w terminie wskazanym w pkt 11.2 - zgloszenia 

poprzez wypelnienie i przeslanie elektronicznego formularza zgloszeniowego za 
poSrednictwem strony internetowej www.dniotwarte.eu, zwanego dalej 
.Formularzeml'; 

2) otrzymanie automatycznej informacji o zakwalifikowaniu zgloszonego wydarzenia do 
udzialu w Dniach Otwartych. 

Ostateczny termin przesylania zgloszeri do udzialu w Dniach Otwartych uplywa 22 kwietnia 
2016 r. 
Beneficjent na adres e-mail podany w Formularzu otrzyma powiadomienia: 

1) o pomySlnym przeslaniu zgloszenia, 
2) o zakwalifikowaniu zgloszonego wydarzenia do udzialu w Dniach Otwartych. 

Przeslanie informacji o zakwalifikowaniu wydarzenia do udziaiu w Dniach Otwartych nastqpi 
w terminie 5 dni od zgloszenia. 

I1 Koordynator programowy to reprezentant instytuqi odpowiedzialnej za realizacjq jednego z programow wchodzqcych w zakres 
n~edstawiony w pkt 1, 3. Lista koordynator6w programowych wraz z ich danyrni kontaktowymi bgdzie opublikowana na stronie 

w.dni0twarte.e~. 
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5. Wszystkie wydarzenia, kt6re zostanq zakwalifikowane do udzialu w Dniach Otwartych, 
zostanq opublikowane na stronie internetowej www.dniotwarte.eu przed rozpoczqciem Dni 
Otwartych. 

6. Koordynator zastrzega sobie motliwoSC wprowadzania zmian edytorskich w treSci opisow 
wydarzen. Celem zmian bedzie uspojnienie jqzykowe wszystkich opisow. Beneficjent moie 
wycofaC swoje zgloszenie lub zglaszaC modyfikacje w treSci swojego zgloszenia w terminie do 
22 kwietnia 2016 r., popnez kontakt z koordynatorem programowym. 

Ill. ZOBOWlqZANlA KOORDYNATORA 

Koordynator zapewni: 
1. ogolnopolskq promocje Dni Otwartych m.in. w telewizji, radio, na portalach i w kanalach 

spdecznoSciowych zarzqdzanych przez Koordynatora; 
2. strone internetowq po5wieconq Dniom Otwartym - www.dniotwarte.eu, przedstawiajqcq 

m.in. informacje o pnygotowanych atrakcjach i Beneficjentach, ktorzy bqdq brali udzial 
w Dniach Otwartych; 

3. Ksiqge znaku Dni Otwartych Funduszy Europejskich wraz z zasadami jej wykorzystania 
(zalqcznik nr 1) oraz Szablony materialbw promocyjnych wraz z zasadami ich wykorzystania 
(zalqcznik nr 2) dotyczqcymi np.: banerow internetowych, reklamy prasowej, ulotek, plakatbw, 
roll'up'ow, flag - wykorzystywanych podczas Dni Otwartych; 

4. przekazanie katdemu Beneficjentowi, uczestniczqcemu w Dniach Otwartych pakietu 
promujqcego Dni Otwarte (w sklad, ktorego wejdq m.in. ulotki i plakaty). 

IV. ZOBOWI&ANIA BENEFICJENTA 

Beneficjent, biorqcy udziai w Dniach Otwartych, ma obowiqzek: 

1. udostqpnic projekt w co najmniej jednej z wymienionych nizej form: 
1) bezpiatne lub zniikowe wejScie na teren projektu, bezplatne lub znitkowe konystanie 

z uslug swiadczonych w ramach projektu; 
2) nieodpiatne, dodatkowe, nierealizowane na co dzieri atrakcje, ktore zaangazujq 

i przyciqgnq odwiedzajqcych projekty w ramach Dni Otwartych, takie jak: pokazy 
naukowe, warsztaty, zmagania sportowe, konkursy, zabawy, gry miejskie, pikniki itp.; 

3) nieodplatne udostgpnienie projektu lub jego czqSci, odwiedzajqcym projekt w ramach 
Dni Otwartych - obowiqzek ten dotyczy Beneficjentow, ktorych projekt jest na co 
dzieh niedostqpny dla odwiedzajqcych; 

2. zapewniC bezpieczne warunki dla odwiedzajqcych projekt w ramach Dni Otwartych - zgodnie 
z obowiqzujqcymi przepisami prawa, w tym przeciwpozarowymi, sanitarnymi, bhp itd.; 

3. poinformowaC o Dniach Otwartych na swojej stronie internetowej lub na profilu 
spdecznoSciowym (jeSli taki posiada); C ; 

4. oznakowaC projekt oraz stosowane przez Beneficjenta w ramach Dni Otwartych materialy 
promocyjne zgodnie z Ksiegq znaku Dni Otwartych Funduszy Europejskich i z zasadami jej 
wykorzystania, o ktorych mowa w pkt. 111. 3., wykorzystujqc do tego logo Dni Otwartych lub co 
najmniej jeden z szablonow, o ktorych mowa w pH 111.3; 

5. elektronicznie wypelnic i przeslaC ankiete podsumowujqcq po zakonczeniu Dni Otwartych w 
terminie do 20 maja 2016 r., w ktorej bqdzie wskazana m.in. szacunkowa liczba osbb, ktbre 
odwiedzily projekt w ramach Dni Otwartych (Koordynator opublikuje link do ankiety na stronie 
internetowej www.dniotwarte.eu. Link zostanie rbwniet przeslany na adres e-mail podany 
przez Beneficjanta w Formularzu; 
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6. zapewnik, aby na terenie udostepnionego projektu nie byly swiadczone dodatkowe odplatne 
uslugi tub sprzedai produktow, ktore poza terminem Dni ~twartych nie sq oferowane przez 
Beneficjenta w ramach tego projektu, z wylqczeniem punkt6w gastronomicznych 
towarzyszqcych realizowanym wydarzeniom podczas Dni Otwartych. 

I V. DANE OSOBOWE 

Administratorem danych osobowych os6b reprezentujqcych Beneficjenta, zg+aszajqcego 
wydarzenie w ramach Dni Otwartych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z p6tn. zm.) jest Minister Rozwoju 
z siedzibq w Warszawie, przy PI. Trzech Krzyzy 315 00-507 Warszawa. 
Dane osobowe os6b reprezentujqcych Beneficjenta podczas Dni Otwartych bqdq 
przetwarzane wylqcznie w zakresie prowadzenia i realizacji Dni Otwartych. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa Beneficjenta w Dniach 
Otwartych. 
Osoba reprezentujqca Beneficjenta ma prawo wglqdu do danych jego dotyczqcych oraz ich 
poprawiania. Przysluguje jej t a k e  prawo odwolania danych osobowych. W takim wypadku 
oznacza to wykluczenie z mozliwoSci udzialu Beneficjenta w akcji Dni Otwarte. 
Wysytajqc Formularz, o ktbrym mowa w pkt 11. 1. I) osoba reprezentujqca Beneficjenta wyraia 
zgodq na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z zasadami okreSlonymi 
w Regulaminie oraz ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
2014 poz. 1 182 z p6in. zm.). 
Maksymalny zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych 
osobowych to: imie i nazwisko, slutbowy adres e-mail osoby reprezentujqcej Beneficjenta, 
numer telefonu sluibowego, nazwa instytucji, w ktorej pracuje. 
Dane osobowe sq przetwarzane na stronie internetowej www.dniotwarte.eu w zwiqzku 
z przekazywaniem Beneficjentowi informacji o udziale w Dniach Otwartych. Przetwarzane 
dane osobowe nie sq udostepniane przez Administratora danych osobowych podmiotom 
trzecim, za wyjqtkiem sytuacji, kiedy obowiqzek udostqpnienia tych danych wynika 
z przepisbw prawa, bqd2 niniejszego Regulaminu. 
Dane osobowe bgdq usunigte przez Administratora w terminie do 30 czerwca 2016 r. 

Vl. POSTANOWIENIA KONCOWE 

1. Regulamin jest dostqpny na stronie internetowej www.dniotwarte.eu. 
2. Sytuacje nieobjqte Regulaminem, a dotyczqce organizacji i udzialu w Dniach Otwartych, 

rozstrzyga ostatecznie Koordynator. 
3. Dokonanie zgloszenia do udzialu w Dniach Otwartych oznacza akceptacje niniejszego 

Regulaminu wraz z zalqcznikami. 
4. Koordynator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie 

w kaidym czasie i powiadomi o tym publikujqc zmodyfikowany Regulamin i komunikat 
o zmianie na stronie internetowej www.dniotwarte.eu. 

5. Beneficjent ponosi odpowiedzialnosC za bezpieczenstwo os6b odwiedzajqcych jego projekt 
lub korzystajqcych z uslug oferowanych na terenie projektu. 

1. Ksiqga znaku Dni Otwartych Funduszy Europejskich wraz z zasadami jej wykorzystania. 
2. Szablony materialow promocyjnych wraz z zasadami ich wykorzystania. 
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