Regulamin Konkursu
pn. „CZTERY PORY ROKU Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII”, zwany dalej Konkursem

§1
Organizatorzy i cel Konkursu

1. Organizatorami Konkursu są: Projekt Doradztwa Energetycznego i Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zwani dalej
Organizatorami lub Organizatorami Konkursu.
2. Cel Konkursu: celem Konkursu jest promowanie postaw proekologicznych oraz nauka
o odnawialnych źródłach energii (wiatr, słońce, woda) oraz zaletach korzystania z nich.
To również nauka rozwijania wśród najmłodszych wrażliwości ekologicznej,
kształtowanie ich poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą, wyzwalanie w
dzieciach pozytywnego stosunku do świata przyrody, dostrzegania jego niezwykłych
detali i umożliwienie zaprezentowania ich indywidualnych zdolności twórczych. To
także promocja oraz popularyzacja działań Projektu Doradztwa Energetycznego i
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Konkurs ma za zadanie nauczyć podstawowych informacji o odnawialnych źródłach
energii i ich zastosowaniu (energii słońca, wiatru czy energii płynącej wody), rozbudzić
wśród dzieci potrzeby ochrony przyrody, umiejętności obserwacji zjawisk
przyrodniczych, ochronę środowiska naturalnego.
Konkurs zwraca uwagę na naukę właściwych reakcji w trosce o ochronę otaczającego
nas świata. Kształtuje prawidłowe postawy i zachowania dzieci. Z obserwacji można
zauważyć, że poprzez dzieci trafimy również do ich rodziców, dziadków co powiększa
grono osób świadomie dbających o naturalne zasoby środowiska.
Dzieci i młodzież często wyrażają myśli w formie rysunków, wykorzystując swoją
kreatywność, oryginalność i radość z odkrywania otaczającego je świata. Chcielibyśmy
wobec tego dać dzieciom możliwość twórczego wyrażenia siebie i swoich uczuć. Temat
ochrony środowiska jest dzieciom znany i warto tę wiedzę utrwalać także poprzez
edukacyjne działania plastyczne.
§2
Warunki udziału w Konkursie
1. Uczestnicy Konkursu: uczestnikami Konkursu mogą być dzieci z klas IV - VI szkoły
podstawowej z województwa dolnośląskiego.

2. Warunki Konkursu:
1) Temat prac konkursowych „CZTERY PORY ROKU Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI
ENERGII”.
2) Technika pracy: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, technika mieszana.

3) Dopuszczalny format: A3, A4. Prace nie mogą być oprawione. Prace nie powinny być
rolowane i składane.
4) Każdy uczestnik może przekazać jedną, samodzielnie wykonaną pracę konkursową
(utwór).
5) Wysyłka prac do oceny: szkoła może wytypować do konkursu max. 10 prac, które
następnie w jednej kopercie przesyła na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Jastrzębia 24 53-148 Wrocław
(z dopiskiem Agnieszka Małysa – Zespół info – promo)
6) Zgłoszenie pracy do Konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem
autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatorów, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U Dz.U.
z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm.)
7) W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace dotychczas nigdzie nie publikowane i
nie będące zwycięzcami innych konkursów.
8) Uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym samym zgodę na ich
wykorzystywanie do celów marketingowych i/lub promocji w materiałach
informacyjnych, promujących działania Projektu Doradztwa Energetycznego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
9) Zdjęcia zwycięskich prace zostaną udostępnione na stronie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, profilach
społecznościowych Facebook i Twitter oraz przekazane wraz z informacją tekstową
lokalnym mediom.
10) Każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie przez autora (imię i
nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły).
11) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do pracy:
- karty zgłoszenia do konkursu plastycznego pn. „CZTERY PORY ROKU Z
ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII” – stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu;
- oświadczenia i zgody rodziców/opiekunów prawnych autora utworu – stanowiącej
Załącznik nr 2 do Regulaminu;
- pisemne oświadczenie prawnych opiekunów autora o przeniesieniu praw
autorskich - stanowiące Załącznik nr 3 do Regulaminu.
13) Udział w konkursie jest bezpłatny.

§3
Ocena prac i nagrody
1. Ocena prac będzie przeprowadzona przez komisję. Organizator dokona oceny i wyboru
najlepszych prac w ciągu 10 dni roboczych od dnia terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1.

1. Zadaniem Komisji będzie wybór 12 najlepszych wg oceny Komisji prac, z których
planowane jest stworzenie kalendarza dla Projektu Doradztwa Energetycznego na rok
2023. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania, poza nagrodami głównymi,
innych nagród bądź wyróżnień.
2. Kryteria oceny prac: prace będą oceniane pod kątem zgodności z tematem,
pomysłowości, kreatywności, samodzielności w wykonaniu i estetyki.
3. Decyzja komisji jest ostateczna
4. Organizator konkursu zapewnia nagrody rzeczowe.

§4
Terminy złożenia prac, ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród
1. Terminy złożenia prac.
1) Prace prosimy przesyłać w terminie do dnia 4 listopada 2022 r. (liczy się data
stempla pocztowego) na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu ul. Jastrzębia 24; 53-148 Wrocław. ( z dopiskiem Agnieszka Małysa
– Zespół info – promo. )
2. Prace przesłane po terminie, o którym mowa w ust 1 oraz niespełniające warunków
niniejszego Regulaminu nie będą podlegały ocenie.
3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakładce Aktualności i
Doradztwo
Energetyczne/Aktualności
https://wfosigw.wroclaw.pl/doradztwoenergetyczne/aktualnosci
4. Opiekunowie zwycięzców Konkursu zostaną poinformowani telefonicznie i/lub
mailowo o przyznanej nagrodzie oraz zasadach jej odbioru. Organizator dopuszcza
możliwość wysyłki nagrody pocztą na adres, wskazany przez Laureata.

§5
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora, nie będą
zwracane.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac i promocji w celach
propagowania idei konkursu.
Prace niespełniające wymagań przewidzianych w Regulaminie nie podlegają ocenie.
Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Osobą do kontaktu jest Agnieszka Małysa tel. 695 605 111, adres e-mail:
amalysa@fos.wroc.pl

6.

Niniejszy Regulamin oraz załączniki do regulaminu będą dostępne na stronie:
https://wfosigw.wroclaw.pl/doradztwo-energetyczne/aktualnosci
oraz
https://wfosigw.wroclaw.pl/aktualnosci.
7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach
związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
8. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w terminie nie
później niż na 7 dni przed terminem złożenia prac.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Konkursu, o ile
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

