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Regulamin konkursu 
 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki na jakich jest prowadzony konkurs pod nazwą „Pokaż 

klasę-bądź EKOlogiczny” (zwanego dalej „Konkursem”). 

2. Konkurs jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych 

z województwa wielkopolskiego (zwanych dalej „Uczestnikami Konkursu”). 

3. Warunkiem udziału jest skuteczne zgłoszenie Uczestnika Konkursu do udziału 

w Konkursie. 

4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

i zobowiązaniem do przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdzeniem, że 

Uczestnik Konkursu spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału 

w Konkursie. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem ponosi 

Uczestnik Konkursu.  

§ 2 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Konkursu  jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15 a, 60-541 Poznań (zwany dalej 

WFOŚiGW). Współorganizatorem konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie.  

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest WFOŚiGW. 

3. Za czynności organizacyjne i promocyjne związane z Konkursem odpowiedzialny jest 

WFOŚiGW. 

§ 3 

CEL KONKURSU 

1. Celem Konkursu jest wyróżnienie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych 

województwa wielkopolskiego, które w roku szkolnym 2018/2019: 

-   wdrażają pomysły i projekty służące idei zrównoważonego rozwoju, 

- integrują młodzież szkolną przy realizacji działań mających na celu ochronę 

środowiska przyrodniczego, 

- angażują do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego społeczność 

szkolną (uczniów i nauczycieli), jak i pozaszkolną (rodziców, przyjaciół, instytucje 

lokalne), 

- motywują społeczności lokalne do poszukiwania i wdrażania kreatywnych rozwiązań 

w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. 

2. Dodatkowym celem Konkursu jest zwiększenie świadomości ekologicznej Uczestników 

Konkursu oraz społeczności lokalnych, w tym szczególnie świadomości związanej 

z istotą i znaczeniem świadczeń ekosystemowych dla dobrobytu człowieka, 

a także wypromowanie ciekawych rozwiązań w zakresie ekologii oraz podniesienie 

atrakcyjności zajęć dydaktycznych z dziedziny nauk przyrodniczych dla młodzieży 

szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.  

 

 

 

 

 



§ 4 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnicy Konkursu  zgłaszają akcje i działania służące osiągnięciu celów Konkursu. 

Zgłaszane w ramach Konkursu działania, akcje i inicjatywy muszą być przedstawione  

w formie krótkiego filmu.  

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie do WFOŚiGW  zgłoszenia 

opracowanego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, na adres:  

izabela.kaminska@wfosgw.poznan.pl lub  

marta.jankowska@wfosgw.poznan.pl 

bądź dostarczenie go osobiście do siedziby WFOŚiGW, w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 6 września 2019 roku wraz z krótkim filmikiem przedstawiającym 

podejmowane działania i akcje. 

3. Maksymalna długość trwania filmu to 5 minut. 

4. Na zgłoszone działania, akcje i inicjatywy przedstawione w formie krótkiego filmiku 

będzie można zagłosować na stronie internetowej WFOŚiGW pod adresem 

www.wfosgw.poznan.pl przy użyciu skrzynki e-mailowej głosującego. Na adres e-mail 

podany podczas głosowania zostanie wysłany link potwierdzający. Po kliknięciu w link 

głos zostanie potwierdzony i zaliczony do wyników.  

5. Każdy uczestnik głosowania będzie mógł oddać 1 głos dziennie. 

 

§ 5 

CZAS TRWANIA 

Konkurs pn.: „Pokaż klasę - bądź EKOlogiczny”, trwa od dnia 1 kwietnia do 

10 października 2019 r.: 

1. Ogłoszenie Konkursu – 1 kwietnia 2019 r. 

2. Przyjmowanie zgłoszeń wraz z krótkimi filmikami przedstawiającymi podjęte działania – 

do 6 września 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego lub skuteczne dostarczenie 

drogą e-mailową na adres wskazany w § 4 pkt 2 Regulaminu). 

3. Głosowanie na zgłoszone filmiki przedstawiające podjęte inicjatywy i działania na 

stronie internetowej Funduszu – od 9 września 2019 r. do 4 października 2019 r. do 

godziny 15.00. 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu – 4 października 2019 r. 

5. Oficjalny finał Konkursu w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego 2019 – 10 

października 2019 r. 

§ 6 

OCENA PRAC I DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Oceny prac i działań Uczestników Konkursu dokonuje Kapituła Konkursowa powołana 

przez WFOŚiGW. 

2. Kapituła Konkursowa liczy pięć osób. W jej skład wchodzą: trzech reprezentantów 

środowiska naukowego, w tym jeden pełniący funkcję Przewodniczącego Kapituły 

Konkursowej  oraz dwóch przedstawicieli WFOŚiGW. 

3. Rozstrzygnięcia w ramach prac Kapituły Konkursowej zapadają większością głosów jej 

członków, w głosowaniu jawnym. 

4. W przypadku równej ilości głosów - głos decydujący ma Przewodniczący Kapituły.   

5. Uczestnicy Konkursu będą oceniani według następujących kryteriów: 

a) kreatywność podjętych działań, 
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b) zasięg oddziaływania podjętych działań, 

c) zaangażowanie  społeczności szkolnej i pozaszkolnej, 

d) upowszechnianie podejmowanych działań (np. informowanie na stronach 

internetowych, umieszczenie filmików, prezentacji, raportów z podejmowanych 

działań poprzez kanały dostępne Uczestnikom Konkursu) 

e) innowacyjność przedstawienia realizowanych działań. 

6. Spośród wszystkich zgłoszonych Uczestników Konkursu Kapituła Konkursowa wyłoni 

10 najlepszych. Ich inicjatywy zostaną zaprezentowane podczas finału Młodzieżowego 

Kongresu Klimatycznego 2019, który odbędzie się w dniu 10 października 2019 

w ramach targów POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. 

7. Podczas finału Uczestnicy Konkursu będą reprezentowani przez maksymalnie 10- 

osobowe zespoły szkolne. 

8. Kapituła Konkursowa podczas finału Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego 2019 

wyłoni 3 zwycięskich Uczestników Konkursu.  

9. Rozstrzygnięcie Kapituły Konkursowej jest ostateczne i nie służy od niego żaden 

środek odwoławczy. 

§ 7 

 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD UCZESTNIKOM KONKURSU 

1. Kapituła Konkursowa  wybiera 3 najlepsze propozycje akcji i działań, o których mowa w § 3 

ust. 1 i 2 Regulaminu nagradzając ich następująco: 

 I miejsce – nagroda w wysokości 12.000,00 złotych 

 II miejsce – nagroda w wysokości 8.000,00 złotych 

 III miejsce – nagroda w wysokości 5.000,00 złotych 

2. Nagrody w głosowaniu internetowym dla trzech filmików przedstawiających podjęte 

inicjatywy i działania, o największej liczbie  zdobytych głosów, odpowiednio: 

 800 złotych, 

 500 złotych, 

 300 złotych. 

3. Nagrody są przyznawane w formie pieniężnej na konto zwycięskich szkół i mogą być 

wydatkowane wyłącznie na cele o charakterze edukacyjnym i proekologicznym. 

§ 8 

POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobody przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, „RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z siedzibą przy. ul. 

Szczepanowskiego 15a, 60-541 Poznań, NIP 7781134790, REGON: 301313654, tel.: 

61 845 62 00, e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: 

wojtys.piotr@open.poznan.pl.  

3. WFOŚiGW będzie przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu w celu realizacji 

przedsięwzięcia, w tym w szczególności w celu: potwierdzania udziału w Konkursie, 
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sprawdzenia list obecności oraz przekazania nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A 

RODO.  

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem 

przy realizacji celów przetwarzania, o których mowa w ust. 3. 

5. Dane osobowe będą usunięte niezwłocznie po zrealizowaniu celu ich przetwarzania. 

6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,  

 żądania sprostowania danych osobowych,  

 żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  

 żądania przeniesienia danych osobowych. 

7. Każda z osób, których dane dotyczą ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Każda z osób, których dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze. zm.) 

lub innych krajowych przepisów służących stosowaniu RODO. Administrator nie będzie 

przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie 

wymaganym przez Administratora będzie skutkować nieuwzględnieniem zgłoszenia. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji na stronie internetowej 

WFOŚiGW pod adresem www.wfosgw.poznan.pl. 

2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  

3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem spory rozstrzyga WFOŚiGW.  

4. WFOŚiGW zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym 

Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani e-mailem na adres poczty elektronicznej 

podany w Karcie Zgłoszenia. WFOŚiGW może przerwać lub odwołać projekt bez podania 

przyczyny, co nie będzie powodowało powstania po stronie Uczestników Konkursu 

żadnych roszczeń.  

5. WFOŚiGW zastrzega sobie możliwość wykorzystania nadesłanych w Konkursie filmików 

w materiałach własnych, publikacjach oraz na stronie internetowej integralnie związanych 

z realizacją Konkursu. 

6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe 

do prezentowanej przez siebie pracy, które powstaną w związku i w wyniku uczestnictwa 

w Konkursie, w tym w szczególności wszystkie autorskie prawa majątkowe przysługujące 

autorom i wszystkim innym osobom współuczestniczącym w jej tworzeniu. 

7. Finaliści Konkursu są zobowiązani, przed wręczeniem nagród, do zawarcia pisemnej 

umowy o przeniesienie na WFOŚiGW autorskich praw majątkowych dotyczących filmików 

zgłoszonych w  Konkursie na wszystkich – znanych w chwili złożenia Karty Zgłoszenia - 

polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z dnia 5 maja 2017 r. poz. 880) oraz w zakresie: wprowadzania do 

pamięci twardego dysku komputera, na pamięci przenośnej, nośnikach cyfrowych 

i papierowych; publicznego udostępniania projektów zespołów szkolnych lub ich części 

w sieci Internet lub w inny sposób, tak aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 



i w czasie przez siebie wybranym; utrwalania projektów zespołów szkolnych na wszelkiego 

rodzaju nośnikach informatycznych oraz drukiem; zwielokrotniania i wprowadzania do 

obrotu utrwalonych egzemplarzy projektów zespołów szkolnych; wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie projektów zespołów szkolnych; 

opracowania projektów zespołów szkolnych przez tłumaczenie na dowolny język; 

zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w zakresie w/w pól eksploatacji. 

W przypadku odmowy podpisania umowy, o której mowa powyżej, WFOŚiGW ma prawo 

wstrzymać wydanie nagrody. 

8. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że przenoszone w ramach umowy prawa autorskie 

nie będą w chwili ich przejścia na WFOŚiGW obciążone prawami osób trzecich, a także, 

że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw 

w stosunku do WFOŚiGW. 

9. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za przeniesienie 

majątkowych praw autorskich do prac zgłoszonych w Konkursie na każdym odrębnym polu 

eksploatacji. 

10. Przewidziane regulaminem pola eksploatacji dotyczą wykorzystywania tak oryginałów 

prac, jak i ich kopii. 

11. WFOŚiGW nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestnika Konkursu 

jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z przeniesieniem majątkowych praw 

autorskich do pracy lub jej poszczególnych składników w sposób i zakresie opisanym 

w regulaminie.  

12. Za datę dostarczenia do WFOŚiGW wszelkiej korespondencji dotyczącej Konkursu 

przyjmuje się datę jej wpływu do sekretariatu Biura WFOŚiGW lub datę skutecznego 

dostarczenia drogą mailową. 

13. Pisma z WFOŚiGW skierowane do Uczestników Konkursu drogą elektroniczną (e-mailem) 

na adres e-mailowy podany w Karcie zgłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone 

z dniem wysłania pisma drogą elektroniczną (e-mailem). Uczestnicy Konkursu 

odpowiadają za poprawność danych kontaktowych. 

14. WFOŚiGW zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie, do momentu 

ogłoszenia jego wyników.  

15. WFOŚiGW zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w przypadku niespełnienia 

wymogów regulaminu Konkursu w nadesłanych pracach.  

16. WFOŚiGW nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie itp., z których 

korzystać będą Uczestnicy Konkursu.  

17. WFOŚiGW nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, związane 

z organizacją Konkursu oraz za skutki podania błędnych lub nieaktualnych danych przez 

Uczestników Konkursu.  

 


