Załącznik do uchwały Nr 3442/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 8 kwietnia 2021 r.
REGULAMIN KONKURSU
„Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego
w oparciu o gospodarkę wodorową”
I.

Postanowienia ogólne
Organizatorami Konkursu pn. „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój
województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową” (zwany dalej
Konkursem) jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

II.

Cel Konkursu
Celem

konkursu

jest

wytypowanie

pięcioosobowej

grupy

uczniów

wraz

z dwoma opiekunami z terenu województwa wielkopolskiego do udziału
w obradach i sympozjach na temat ochrony środowiska na terenie Dolnej Saksonii
w Niemczech, organizowanych z okazji 75 Rocznicy istnienia Kraju Związkowego
Dolnej Saksonii w zaplanowanym terminie od 31 października do 4 listopada 2021 r.
W powyższej uroczystości planowany jest udział przedstawicieli regionów
partnerskich Dolnej Saksonii z różnych stron świata, w tym również, Marszałka
Województwa Wielkopolskiego. Podczas spotkań z uczestnikami z różnych państw,
uczniowie będą mieli możliwość zaprezentowania swojej wiedzy z zakresu ochrony
środowiska, klimatu i zrównoważonego rozwoju, wymiany doświadczeń oraz udziału
w posiedzeniu, którego zwieńczeniem będzie przyjęcie wspólnej deklaracji regionów
reprezentowanych przez poszczególnych uczniów. Ze względu na międzynarodowy
charakter uroczystości wymagana jest od uczestników znajomość języka angielskiego,
ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa z zakresu ochrony środowiska i klimatu.
III.

Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest nagranie i zmontowanie przez pięcioosobowy zespół
uczniów pochodzących z jednej szkoły, filmu krótkometrażowego na temat:
„Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu
o gospodarkę wodorową” w wersji dwujęzycznej – polskiej i angielskiej.
2. Maksymalny czas trwania filmu to 3 minuty.
1

3. Dopuszczalna jest każda forma artystyczna (film, teledysk, reportaż, animacja itp.).
4. Film zapisany w formie pliku video w formacie: .mp4, .mov lub .avi, należy
przekazywać na płycie cd lub dvd albo na pendrive.
5. W filmach nie mogą być widoczne produkty konkretnych marek, a jakakolwiek forma
promocji wszelkiego rodzaju produktów jest niedozwolona.
6. Filmy można realizować samodzielnie lub w przypadku trudności skorzystać z „Green
Studia” mieszczących się w Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli.
7. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z stosownymi oświadczeniami oraz filmem
należy

dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (zapis na powszechnie

dostępnym i stosowanym nośniku danych, np. płyta CD, płyta DVD, „pendrive”)
na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
Departament Środowiska, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
8. Czas trwania Konkursu: od dnia ogłoszenia informacji o Konkursie, które nastąpi
najpóźniej 16 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (decyduje data stempla
pocztowego).
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali.
IV.

Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych (rocznik 2004
i 2005), którzy interesują się ochroną środowiska, klimatu i zrównoważonego rozwoju
oraz znają język angielski (minimalna ocena roczna z przedmiotu język angielski: 5).
2. Informacje o Konkursie zostaną zamieszczone na stronie internetowej: Urzędu
Marszałkowskiego

Województwa

Wielkopolskiego

w Poznaniu,

Ośrodków

Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile w formie
ogłoszenia. Dodatkowo informacje o Konkursie zostaną rozpropagowane przez
Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz jego delegatury w Kaliszu, Koninie, Lesznie
i Pile. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie możliwość zamieszczania informacji
o Konkursie również w innych miejscach (np. starostwa powiatowe, gminy).
3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pięcioosobowe zespoły uczniów. Zespół
może zgłosić do Konkursu tylko jeden projekt. Uczestnikiem Konkursu jest każdy
uczeń z prawidłowo zgłoszonego pięcioosobowego zespołu. Wzór formularza
zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Prawo zgłoszenia pięcioosobowego zespołu uczniów do udziału w Konkursie
przysługuje wyłącznie szkole, w której uczą się uczniowie tego zespołu.
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5. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez złożenie przez szkołę prawidłowo
wypełnionego

formularza

oświadczeniami

zgłoszeniowego

rodziców/opiekunów

wraz

prawnych,

z

pracą

oraz

stosownymi

opiekunów/nauczycieli

oraz

dyrektora szkoły (załączniki nr 2, nr 3 i nr 4) - w terminie określonym w ogłoszeniu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
W przypadku dokonywania zgłoszenia za pośrednictwem poczty decyduje data
stempla pocztowego.
V.

Założenia organizacyjne
1. Komisja Konkursowa, której skład ustala Zarząd Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu

dokona

wstępnej,

indywidualnej

oceny

danego

filmu,

celem

przedstawienia dokonanych ustaleń Kapitule Konkursu, w oparciu o następujące
kryteria:
1) zgodność z tematyką Konkursu
2) innowacyjność/technika projektu
3) zawartość merytoryczna i edukacyjna proponowanych działań
4) zaangażowanie na potrzeby społeczności lokalnej
5) ponadczasowość projektu i możliwość wykorzystania w innych uwarunkowaniach
lokalnych
 przyznając: 0, 1, 2 lub 3 punkty za każde kryterium w zależności od stopnia,
w jakim oceniany film je spełnia.
6) ocena roczna z języka angielskiego przyznając dla każdego z uczniów/uczennic
pięcioosobowego zespołu:
 1 punkt za ocenę bardzo dobrą z przedmiotu język angielski
 2 punkty za ocenę celującą z przedmiotu język angielski.
VI.

Nagroda, wyróżnienia i dyplomy - zasady przyznawania
1. Kapituła Konkursu, powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu dokona wyboru najlepszego filmu spośród wstępnie ocenionych,
przedstawionych i rekomendowanych przez Komisję Konkursową. Kapituła Konkursu
podejmuje decyzje o wyborze najlepszego filmu większością głosów na posiedzeniu
w obecności co najmniej połowy (50%) jej składu.
2. Nagrodą w konkursie jest pobyt studyjny w Dolnej Saksonii wraz z opiekunami,
udział w obradach i prestiżowych sympozjach na temat ochrony środowiska, klimatu
i zrównoważonego rozwoju.
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3. Organizator

zastrzega

sobie

możliwość

zmiany nagrody,

o

której

mowa

w punkcie 2 w przypadku gdy wyjazd nie będzie możliwy ze względu na regulacje
prawne związane z pandemią SARS-CoV-2.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość udzielenia nagród i wyróżnień dodatkowych
przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu.
VII.

Ogłoszenie wyników

1.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas specjalnie zorganizowanej
w tym celu gali.
Termin i miejsce gali zostaną podane w informacjach przesłanych do szkół.

2.

Koszty wyjazdu zespołu pięcioosobowego wraz z opiekunami (posługującymi się
językiem angielskim) do Dolnej Saksonii ponosi Województwo Wielkopolskie.

VIII.

Prawa autorskie i dane osobowe
1. W Konkursie mogą brać udział jedynie filmy będące wynikiem pracy twórczej
uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
2. Z chwilą zgłoszenia filmu do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę
na korzystanie z niego przez Organizatora.
3. Z chwilą zgłoszenia filmu do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę
na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora nieograniczonych czasowo i terytorialnie
praw autorskich do korzystania i rozporządzania nimi na następujących polach
eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy każdą techniką – w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
w zakresie obrotu prawami do filmu, w tym w szczególności w zakresie użyczania lub
oddawania ich w najem, a także rozpowszechniania filmu w każdy inny sposób w tym
poprzez udostępnianie publiczne tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.
Organizator będzie miał także prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji
do projektów oraz do bieżącego decydowania o wykorzystaniu praw zależnych.
Na warunki te Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.
4. Z chwilą przeniesienia praw autorskich Uczestników Konkursu albo rodzic/opiekun
prawny Uczestnika złoży pisemne oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 3).
5. W

przypadku

wystąpienia

przeciwko

Organizatorowi

przez

osobę

trzecią

z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik Konkursu albo
rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu, którego pracy roszczenia dotyczą
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zobowiązani będą do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od obowiązku
jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.
6. Organizator z chwilą przekazania mu filmów nabywa również własność nośników
na jakich prace zostały utrwalone.
7. W związku z realizacją przedmiotowego Konkursu, administrator będzie przetwarzał
dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wobec powyższego
informuję, że:
1)

Administratorem
z

siedzibą

w

Poznaniu

danych

Urzędu
przy

osobowych

jest

Marszałkowskiego
al.

Niepodległości

Województwo

Województwa
34,

Wielkopolskie
Wielkopolskiego

61-714

Poznań,

e-mail:

kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie
ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.
2)

Dane osobowe są przetwarzane w celach:
a)

zorganizowania, przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu,

b)

archiwizacji.

3) Dane osobowe przetwarzamy:
a.

w

związku

z

wypełnieniem

obowiązku

prawnego

ciążącego

na administratorze,
b.

na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w zakresie przetwarzania
wizerunku.

4) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem
administratora

danych,

lub

elektronicznie

poprzez

skrytkę

ePUAP:

/umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia Konkursu,
zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
6) Udział w Konkursie jest dobrowolny ale podanie danych jest warunkiem udziału
w Konkursie, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału
w Konkursie.
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7) Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane
osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika
to z wymogu prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych.
8) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej
zgody.
9) Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, o ile Państwa dane osobowe
są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia
umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania.
11) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
w związku z Państwa sytuacją szczególną o ile przetwarzanie Państwa danych
osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym
lub sprawowania władzy publicznej.
12) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie
Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
13) Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz
administratora danych osobowych w zakresie serwisu i wsparcia systemów
informatycznych,

utylizacji

dokumentacji

niearchiwalnej,

przekazywania

przesyłek pocztowych.
14) Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu
podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.
15) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejki Obszar
Gospodarczy oraz nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowej.
IX.

Postanowienia końcowe
1. 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.
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
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3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe
jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie,
w związku z uczestnictwem w Konkursie.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma Kodeks
cywilny, ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz RODO.
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Załącznik nr 1
Formularz zgłoszenia udziału w Konkursie „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój
województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”
1.

Dane szkoły dokonującej zgłoszenia:

a. nazwa: ……………………………………………………………………………….
b. adres:…………………………………………………………………………………
c .numer telefonu: ……………………………………………………………………...
d. adres e-mail:………………………………………………………………………….
e. NIP: ………………………………………………………………………………….
f. REGON: ……………………………………………………………………………..
2.

Imiona, nazwiska, wiek, klasa oraz ocena roczna z przedmiotu język angielski
uczniów wchodzących w skład pięcioosobowego zespołu, którego praca jest zgłaszana
w niniejszym Konkursie:

a.…...………………………………………………………………………………………….
(imię) (nazwisko) (wiek) (klasa)
…………………………………………………………………………………………………
(ocena roczna z przedmiotu język angielski)
b.…...………………………………………………………………………………………….
(imię) (nazwisko) (wiek) (klasa) (adres e-mail)
………………………………………………………………………………………………...
(ocena roczna z przedmiotu język angielski)
c.…...……………………………………………………………………………………….……
(imię) (nazwisko) (wiek) (klasa) (adres e-mail)
…………………………………………………………………………………………………...
(ocena roczna z przedmiotu język angielski)
d.…...……………………………………………………………………………...……………..
(imię) (nazwisko) (wiek) (klasa) (adres e-mail)
………………………………………………………………………………………….………..
(ocena roczna z przedmiotu język angielski)
e.…...………………………………………………………………………………..………….
(imię) (nazwisko) (wiek) (klasa) (adres e-mail)
…………………………………………………………………………………………………...
(ocena roczna z przedmiotu język angielski)
8

3.

Opiekunowie uczniów

a.…...………………………………………………………………………………………….
(imię) (nazwisko) (adres e-mail)
b.…...………………………………………………………………………………………….
(imię) (nazwisko) (adres e-mail)

Do niniejszego zgłoszenia załączono i przedłożono pracę konkursową,
tj.………………………………...………………………………………………………………
………………………………….............................
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu w tym z zasadami
dotyczącymi ochrony danych osobowych i w pełni ją akceptuję.

……………………………
(miejscowość)

………………..
(dnia)

9

……………………………
(podpis dyrektora szkoły)

Załącznik nr 2
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego1 ucznia, który nie ukończył 18 lat,
przystępującego do udziału w Konkursie „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój
województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”
Dane rodzica/opiekuna prawnego1 ucznia przystępującego do udziału w Konkursie:
a. imię i nazwisko……………………………………………………………………………….
b. adres zamieszkania:………………………………………………………………………….
c. telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………….
d. adres e-mail:…….. ………………………………………………………………………….
Niniejszym oświadczam, że będąc rodzicem/opiekunem prawnym1:
1.

Wyrażam zgodę na jego/jej1 udział w Konkursie „Przemysła a ochrona środowiska –
rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”
na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu, z którego treścią się zapoznałem/am
i w pełni akceptuję.
………………….
(miejscowość)

2.

………….
(dnia)

…………….
(podpis)

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie (w tym pozyskiwanie, przechowywanie
i publikację) wizerunku ww. ucznia przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Wielkopolskiego
w
Poznaniu
przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań w celu działań informacyjno-promocyjnych
realizowanych w ramach Konkursu.
………………….
(miejscowość)

1

…………….
(podpis)

Zapoznałem/am się z informacją zamieszczoną w Regulaminie Konkursu dotyczącą
przetwarzania danych osobowych i w pełni ją akceptuję.
………………….
(miejscowość)

3.

………….
(dnia)

Niepotrzebne skreślić
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………….
(dnia)

…………….
(podpis)

Załącznik nr 3

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego2 ucznia, który nie ukończył 18 lat,
przystępującego do udziału w Konkursie „Przemysł a ochrona środowiska
– rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”
– w zakresie praw autorskich
Oświadczam, że praca, której autorem jest:
……………………………………………….…………………………………………………..
imię i nazwisko ucznia
nie narusza żadnych autorskich praw majątkowych osób trzecich, oraz że wyżej wskazana
osoba jest wyłącznie uprawniona do rozporządzania prawami autorskimi w powyższym
zakresie, oraz że jako uprawniona z tytułu osobistych praw autorskich nie będzie wykonywać
tych praw w stosunku do Organizatora.

………………….
(miejscowość)

2

Niepotrzebne skreślić
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………….
(dnia)

…………….
(podpis)

Załącznik nr 4
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych opiekuna/nauczyciela i dyrektora szkoły
biorących udział w Konkursie „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa
wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie (w tym pozyskanie, przechowywanie
i publikację) mojego wizerunku przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań w celu działań informacyjno – promocyjnych realizowanych w ramach
Konkursu.
…………………….
(miejscowość)

…………….
(data)

12

………………….
(podpis)

