Załącznik nr 1
do Uchwały nr 1839/2020
z dnia 14 lutego 2020 r.
REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
PROMUJĄCEGO OZE PT.: „CZTERY PORY ROKU Z OZE” DLA KLAS VII-VIII
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
§ 1.
Temat i cel Konkursu
1.
2.

Konkurs ogłoszony jest pod tytułem „CZTERY PORY ROKU Z OZE”.
Tematem przewodnim Konkursu jest promowanie odnawialnych źródeł energii
i oszczędzania energii związanych z tematem Konkursu.
3. Celem Konkursu jest:
1) zwiększenie świadomości, że odnawialne źródła energii są alternatywą dla paliw
kopalnych;
2) przedstawienie korzyści wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii;
3) podkreślenie znaczenia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii na terenie
województwa wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich;
4) poszerzanie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii;
5) rozwijanie kreatywności twórczej i wyobraźni uczniów;
6) poznawanie jak region dostosowuje się do zmian klimatu.
§ 2.
Organizator Konkursu
1.
2.
3.
4.
5.

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
Obsługę Konkursu prowadzi Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Konkurs jest częścią przedsięwzięcia pn. „Wielkopolskie Dni Energii 2020 – festyny
i konkursy”.
Współorganizatorami Konkursu mogą zostać instytucje i organizacje, które zgłoszą chęć
współpracy.
Informacje o Konkursie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
§ 3.
Zasięg Konkursu

1.
2.

Konkurs prowadzony jest na terenie województwa wielkopolskiego.
Kapituła wybiera 3 najlepsze prace, proponując I, II i III miejsce oraz po jednym
wyróżnieniu z każdego subregionu według następującego, przyjętego na potrzeby
Konkursu, podziału terytorialnego Województwa Wielkopolskiego:
1) subregion kaliski (powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski,
ostrzeszowski, pleszewski, miasto na prawach powiatu – Kalisz);

2) subregion koniński (powiaty: kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński, miasto
na prawach powiatu – Konin);
3) subregion leszczyński (powiaty: gostyński, kościański, leszczyński, nowotomyski,
rawicki, wolsztyński, miasto na prawach powiatu – Leszno);
4) subregion pilski (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki,
pilski, szamotulski, wągrowiecki, złotowski);
5) subregion poznański (powiaty: gnieźnieński, grodziski, obornicki, poznański,
średzki, śremski, miasto na prawach powiatu – Poznań).
§ 4.
Przedmiot Konkursu
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie, według własnego pomysłu, pracy w formie
kalendarza na rok 2021.
Prace przeznaczone na Konkurs muszą ściśle dotyczyć tematu Konkursu zgodnie
z § 1 ust. 2.
Kalendarz powinien składać się z 12 stron.
Każda ze stron kalendarza powinna odpowiadać jednemu miesiącowi i odnosić się
do tematu Konkursu.
Kalendarz może być wykonany z dowolnych materiałów, z zastosowaniem różnorodnych
technik, w tym dopuszczalne jest wykorzystanie programów komputerowych, a zdjęcia
mogą tylko być wykonane i wykorzystane przez uczestnika Konkursu.
Kalendarz nie może być plikiem komputerowym. Na potrzeby Konkursu praca musi
zostać wydrukowana i w formie papierowej przesłana do Organizatora.
Format kalendarza powinien być nie większy niż rozmiar A3 a nie mniejszy niż A4.
Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika Konkursu. Wykluczone
są prace zbiorowe.
§ 5.
Uczestnicy Konkursu

1.
2.
3.

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie uczęszczający do klas VII - VIII szkół
podstawowych położonych na terenie województwa wielkopolskiego.
W Konkursie nie mogą brać udział Laureaci poprzednich edycji Konkursu.
Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast podanie danych osobowych uczestnika
jest niezbędne do rozstrzygnięcia Konkursu i wydania nagród.
§ 6.
Warunki uczestnictwa

1.

2.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie pracy konkursowej, o której mowa
w § 4 wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Pracę konkursową należy dostarczyć za pośrednictwem placówki oświatowej, do której
uczęszcza uczestnik Konkursu.

3.

Placówki oświatowe zgłaszają prace uczestników Konkursu do siedziby Organizatora,
do 3 kwietnia 2020 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego),
na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Prace, które wpłyną po terminie wskazanym w §6 ust 3, nie zostaną dopuszczone
do Konkursu.
Każdy Uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową.
Każda placówka oświatowa może zgłosić maksymalnie trzy prace konkursowe.
Nadesłanie większej liczby prac na Konkurs z tej samej placówki oświatowej, powoduje
dyskwalifikację wszystkich prac nadesłanych przez placówkę.
Praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika
Konkursu oraz nazwą szkoły.
Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac powstałe w trakcie ich przewozu
lub przesłania.
W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane
ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających
ww. warunków.
Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych,
jak również z niego wyłączonych.
Udział w Konkursie jest dobrowolny.
Koszty wykonania prac ponoszą rodzice lub opiekun prawny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które do niego nie dotarły
z przyczyn od niego niezależnych.
§ 7.
Kapituła Konkursu

1.

2.
3.
4.
5.

Kapitułę Konkursu powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
Kandydatury na członków Kapituły przedstawia Dyrektor Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
W skład Kapituły wchodzi od 4 do 7 osób, spośród których zostaje wybrany
przewodniczący.
Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący.
Kapituła zapoznaje się z pracami konkursowymi po upływie terminu składania
wskazanego w § 6 ust. 3.
Kapituła jest niezależna w ocenie i wyborze najlepszych prac konkursowych.

§ 8.
Kryteria oceny prac
1.

2.
3.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

Przy ocenie prac konkursowych Kapituła weźmie pod uwagę:
1) zgodność z tematyką Konkursu,
2) stopień trudności wykonania oraz estetykę wykonania,
3) pomysłowość.
W przypadku uzyskania przez prace jednakowej oceny ostateczna decyzja należy
do Przewodniczącego.
Kapituła sporządza protokół z obrad, który przedstawia Zarządowi Województwa
Wielkopolskiego wraz z listą rankingową nominowanych i wyróżnionych prac oraz
propozycją nagród.
§9
Rozstrzygnięcie Konkursu
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 maja br.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje uchwałę o przyznaniu nagród
i wyróżnień na podstawie propozycji przedstawionej przez Kapitułę Konkursu.
Laureaci i wyróżnieni uczniowie najlepszych prac otrzymują nagrody rzeczowe.
Szkoły, do których Laureaci otrzymują nagrodę finansową:
1) I miejsce – 1500 zł brutto,
2) II miejsce – 1000 zł brutto,
3) III miejsce – 500 zł brutto.
Nagrody rzeczowej nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody
ani nie udziela gwarancji jakości.
Należny zryczałtowany podatek dochodowy od nagrody ponosi Organizator Konkursu.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl).
Laureaci
zostaną
powiadomieni
o rozstrzygnięciu
Konkursu
pisemnie
oraz telefonicznie.
Informacja o Laureatach zostanie przekazana pisemnie i telefonicznie również
do placówek oświatowych, które zgłosiły zwycięskie prace.
O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni najpóźniej
na 1 tydzień przed planowaną datą wydarzenia. Wręczenie nagród będzie wydarzeniem
publicznym, z którego materiały prasowe będą wykorzystywane do promocji
Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskich Dni Energii.
Autorzy nagrodzonych prac zobowiązani są do odbioru nagrody w dniu ich wręczenia.
Rodzic / opiekun prawny wraz z Laureatem, który nie będzie mógł osobiście odebrać
nagrody w dniu ich wręczenia z przyczyn niezależnych od nich, mogą upoważnić osoby
trzecie do odebrania nagrody.
Laureatom nie przysługuje możliwość przeniesienia praw do uzyskania nagrody na osoby
trzecie.
Rodzice/opiekunowie prawni Laureatów, po wręczeniu nagrody, zobowiązani
są do podpisania protokołu wydania nagrody oraz porozumienia o przekazaniu autorskich

15.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

praw majątkowych do nagrodzonych prac w brzmieniu określnym w załączniku nr 2
do niniejszego regulaminu.
Rodzice/opiekunowie prawni Laureatów mogą wyrazić zgodę na późniejsze
przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunków Laureatów do promocji
Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolskich Dni Energii
zgodnie z załącznikiem nr 4. Brak zgody nie skutkuje wyłączeniem z udziału
w Konkursie.
§ 10.
Postanowienia końcowe
Do Konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające treści niezgodne z prawem
oraz mogące prowadzić do naruszenia autorskich praw majątkowych i niemajątkowych
innych osób.
Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, zapoznanie się
z Klauzulą Informacyjną – Załącznik nr 3 oraz wyrażenie zgody rodziców/opiekunów
prawnych uczestnika na nieodpłatną publikację wizerunku dziecka oraz jego pracy wraz
z podaniem imienia i nazwiska oraz wieku dziecka w zakresie niezbędnym do realizacji
celów związanych z Konkursem.
Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem dotyczące przeprowadzenia Konkursu
rozstrzyga Kapituła Konkursu, której decyzje są ostateczne.
Placówki oświatowe biorące udział w Konkursie są administratorami danych osobowych
uczestników na etapie szkolnym.
Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora, który zastrzega
sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków
uczestnictwa w Konkursie, a także do przerwania Konkursu lub jego zakończenia bez
dokonania wyboru zwycięskich projektów, w każdym momencie, bez podawania
przyczyn.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału
w Konkursie. Integralną częścią Regulaminu jest:
 Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy,
 Załącznik nr 2 – Porozumienie,
 Załącznik nr 3 – Klauzula Informacyjna,
 Załącznik nr 4 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku.

