
REGULAMIN KONKURSU: THE YOUNG AVIATION NETWORK (YAN) 
 
I. TEMAT I CEL KONKURSU 
 
1. Niniejszy Regulamin Konkursu „THE YOUNG AVIATION NETWORK (YAN)”, zwany dalej „Regulaminem 
Konkursu” określa warunki uczestnictwa oraz zasady przeprowadzenia Konkursu dla obywateli 
polskich w wieku 18-22 będących studentami studiów pierwszego stopnia oraz 1-3 roku jednolitych 
studiów magisterskich uczelni wyższych w Polsce. 
 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w oparciu o zasady określone niniejszym Regulaminem 
oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 
 
3. Celem Konkursu jest wyłonienie osoby będącej pasjonatem lotnictwa, która swoją ścieżkę kariery 
wiąże z lotnictwem cywilnym. Laureat konkursu będzie reprezentował Polskę podczas letniego 
programu rozwojowego w Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (dalej: 
EUROCONTROL) w Brukseli, który odbędzie się w dniach 1-15 lipca 2020 roku. 
 
4. Organizatorem programu rozwojowego, o którym mowa w pkt 3 powyżej (dalej: program 
rozwojowy) jest EUROCONTROL.  
 
5. W przypadku odwołania programu rozwojowego przez EUROCONTROL, z przyczyn niezależnych od 
Organizatora konkursu - Organizator konkursu nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.  
 
6. Uczestnikom Konkursu nie przysługują zatem żadne roszczenia względem Organizatora Konkursu w 
przypadku odwołania programu rozwojowego przez EUROCONTROL z przyczyn niezależnych od 
Organizatora konkursu. 
 
II. ORGANIZATOR KONKURSU I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Organizatorem Konkursu jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (zwany dalej „Prezesem ULC”). 

 
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Prezes ULC, 

z siedzibą przy ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa, www.ulc.gov.pl, z którym można się skontaktować 
poprzez adres mailowy: kancelaria@ulc.gov.pl lub pisemnie, na powyższy adres. 

 

3. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się kontaktować Uczestnicy Konkursu we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z 
praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres mailowy daneosobowe@ulc.gov.pl lub 
pisemnie na adres siedziby administratora, z dopiskiem” „Inspektor ochrony danych”. 

 
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez 

Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, 
ich zmian, sprostowania bądź usunięcia. 

 
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu 

dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 
 
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres 

do zakończenia programu rozwojowego, tj. dnia 15 lipca 2020 r. 
 

 
 

http://www.ulc.gov.pl/
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III. UCZESTNICY KONKURSU 
 
Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób w wieku 18-22 lata będących studentami studiów 
pierwszego stopnia oraz 1-3 roku jednolitych studiów magisterskich polskich uczelni wyższych. 
Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest posiadanie obywatelstwa polskiego, spełnienie 
wymogów określonych w zdaniu poprzednim, posiadanie ważnej legitymacji studenckiej. 
 
IV. MIEJSCE PUBLIKACJI INFORMACJI O KONKURSIE I JEGO WYNIKACH 
 
Informacje o Konkursie i jego wynikach publikowane będą na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego i oficjalnym profilu ULC na Facebooku: https://www.facebook.com/ULCGOVPL/ oraz 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/urzad-lotnictwa-cywilnego/  
 
V. ZASADY KONKURSU 
 
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Przesłanie Pracy konkursowej, o której mowa w pkt. 4 
niniejszego rozdziału jest równoznaczne z przesłaniem zgłoszenia udziału w Konkursie. 
 
2. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z postanowieniami 
niniejszego Regulaminu oraz jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego 
Regulaminu.  
 
3. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie traktuje się jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, o której mowa w art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 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. 
 
4. Zadanie konkursowe (Praca konkursowa) polega na: 
 

a) przesłaniu CV i listu motywacyjnego (maksymalnie 2 strony A4) w języku angielskim w formacie 
Europass (zwanych dalej „CV”), 

b) napisaniu eseju w języku angielskim na temat: „What are the key challenges for the European 
aviation by 2024?”(maksymalnie 4 strony A4 czcionką o wielkości 11 pkt.), 

c) przygotowaniu autoprezentacji w formie filmu w języku angielskim, nie dłuższego niż 60 
sekund, przedstawiającego Uczestnika (zwanej dalej „Filmem”). 

 
5. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika Konkursu na 
wykorzystanie jego Pracy konkursowej w celach określonych w Regulaminie Konkursu, w tym w 
szczególności w celu jej oceny i rozstrzygnięcia Konkursu, tj. wyłonienia Laureata Konkursu. Przesłanie 
zgłoszenia udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika Konkursu na przesłanie przez 
Organizatora Konkursu CV oraz danych osobowych i kontaktowych Uczestnika Konkursu drogą 
elektroniczną do EUROCONTROL. 
 
6. Praca konkursowa nie może być obciążona wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich, nie 
może być kopią ani przedrukiem istniejących opracowań. Przesłanie pracy Konkursowej jest 
równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu, że zgłoszona przez niego Praca konkursowa jest 
jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tej Pracy 
konkursowej, w tym prawo do wysyłania jej na Konkurs oraz, że praca ta nie jest obciążona wadami 
prawnymi lub roszczeniami osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych, praw w szczególności praw 
autorskich osób trzecich, nie jest kopią, ani przedrukiem istniejących opracowań. W przypadku 
wystąpienia osób trzecich z roszczeniami związanymi z Pracą konkursową, Uczestnik konkursu 

https://www.facebook.com/ULCGOVPL/


zobowiązuje się zwolnić Organizatora Konkursu z powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we 
własnym zakresie roszczenia osób trzecich.   
 
7. Esej powinien zawierać wyraźny opis, sporządzony według następującego wzoru: 
 

a) imię i nazwisko Uczestnika, 
b) nazwa uczelni, 
c) adres e-mail oraz numer telefonu Uczestnika. 

 
8. Warunkiem formalnym przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie CV, listu motywacyjnego, eseju, i  
linku do Filmu zamieszczonego na kanale You Tube wraz z opisem na adres mailowy lsm@ulc.gov.pl. 
w terminie od 17 stycznia 2020 r. do 14 lutego 2020 r.   
 
VI. PRZEBIEG KONKURSU I TERMINY 
 
1. Przebieg Konkursu odbędzie w następujących etapach 
 

a) ogłoszenie Konkursu 17 stycznia 2020 r., 
b) przesyłanie Prac konkursowych od 17 stycznia 2020 r. do 14 lutego 2020 r., 
c) ocena Prac konkursowych przez Komisję 17-18 lutego 2020 r., 
d) rozstrzygniecie Konkursu - ogłoszenie Laureata Konkursu – 19 lutego 2020 r. 

 
2. Niezależnie od zamieszczenia informacji o rozstrzygnięciu / wynikach konkursu, zgodnie z zasadami 
zamieszczonymi w rozdziale IV niniejszego regulaminu, wybrana osoba tj. Laureat Konkursu o 
dokonanym wyborze zostanie poinformowany drogą elektroniczną oraz telefonicznie. 
 
VII. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 
 
1. Prace konkursowe biorące udział w Konkursie będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną 
przez Organizatora, zwaną dalej „Komisją”. 
 
2. W skład Komisji powołanej przez Organizatora wchodzą: Prezes ULC, dyrektor Departamentu Żeglugi 
Powietrznej ULC, dyrektor Departamentu Rynku Transportu Lotniczego, dyrektor Departamentu Spraw 
Międzynarodowych W przypadku, gdy którakolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie 
będzie mogła uczestniczyć w składzie Komisji, albo w przypadku jej nieobecności, pozostałe osoby 
wchodzące w skład Komisji wyznaczą osobę, która wejdzie w skład Komisji w zamian za osobę, która w 
Komisji nie będzie mogła uczestniczyć 
 
3. Zadaniem Komisji jest ocena Prac konkursowych oraz wyłonienie spośród Uczestników Laureata 
Konkursu. 
 
4. Przy ocenie nadesłanych Prac konkursowych Komisja zastosuje następujące kryteria: 
 

a) poziom znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, 
b) zgodność Eseju z tematyką określoną w rozdziale V pkt 4 lit b) Regulaminu, sposób ujęcia 

tematu, walory merytoryczne i konstrukcja pracy, 
c) kreatywność, przebojowość, a także doświadczenie i wiedza z zakresu lotnictwa 

 
VIII. NAGRODA I WYRÓŻNIENIA 
 

1. Laureat konkursu będzie reprezentował Polskę podczas letniego programu rozwojowego 
EUROCONTROL w dniach 1-15 lipca 2020 roku. 

mailto:lsm@ulc.gov.pl


2. Organizator programu rozwojowego, który odbędzie się w dniach 1-15 lipca 2020 r. 
EUROCONTROL zapewni Laureatowi Konkursu: 

- bilet lotniczy w klasie ekonomicznej z Polski do Brukseli oraz z Brukseli do Polski  
- zakwaterowanie w Brukseli na czas programu rozwojowego, 
- wyżywienie(śniadania; vouchery na lunch, kolacje w wysokości 25 EUR dziennie) 

- transport w czasie trwania programu rozwojowego z miejsca zakwaterowania Laureata konkursu do 
siedziby EUROCONTROL oraz z siedziby EUROCONTRO do miejsca zakwaterowania. 

 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilnego. 
 
2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszym Konkursem jest sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Konkursu. 
 

3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu . 
 
4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie 

przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń. 
 
5. Laureat Konkursu nie może przelać prawa do nagrody na rzecz osoby trzeciej.   
 

6. Zgłoszenia do Konkursu przesłane przed albo po terminie wysyłania Prac konkursowych, Prace 
konkursowe niekompletne, niespełniające wymogów określonych w Regulaminie Konkursu oraz 
zgłoszenia do Konkursu przesyłane przez osoby niespełniające wymogów określonych w 
Regulaminie Konkursu, nie będą rozpatrywane.  

 
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
https://www.ulc.gov.pl/pl/, na oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku: 
https://www.facebook.com/ULCGOVPL/ oraz LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/urzad-lotnictwa-cywilnego/. Zmiany wchodzą w życie z chwilą 
ich ogłoszenia, tj. z chwilą poinformowania o zmianach Regulaminu w trybie i na zasadach 
określonych w zdaniu poprzednim.   

 
8. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego 

https://www.ulc.gov.pl/pl/, na oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku: 
https://www.facebook.com/ULCGOVPL/ oraz LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/urzad-lotnictwa-cywilnego/. 

 

9. Uczestnikowi przysługuje, w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z 
przeprowadzeniem Konkursu - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

 
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2020 roku. 
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