Załącznik
do Uchwały Nr 4842/2018
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 26 stycznia 2018r.

REGULAMIN KONKURSU
Bądź EKO, działaj EKO!
§1
Postanowienia wstępne
1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia Konkursu Bądź EKO, działaj EKO!,
zwanego dalej Konkursem.
2. Konkurs został ustanowiony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który jest jego
Organizatorem i będzie się odbywał corocznie.
3. Tematy kolejnych edycji Konkursu ogłasza Departament Edukacji i Nauki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na stronie www.umww.pl
4. Koordynatorem prowadzącym organizacyjną obsługę konkursu jest Departament Edukacji
i

Nauki

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Wielkopolskiego

w

Poznaniu,

al. Niepodległości 34, tel.: 61 626 65 70, e-mail: edukacja@umww.pl, zwany dalej
Koordynatorem.
§2
Cele konkursu
Celem Konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży
poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak
i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas
świecie.
§3
Warunki Konkursu
1. W Konkursie biorą udział dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu Wielkopolski
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1. Konkurs polega na wykonaniu przez:
1) dzieci przedszkolne, dzieci klas I-III szkół podstawowych - rysunku związanego tematycznie
z Konkursem, w formacie A4 w poziomie (dowolna technika plastyczna),

2) uczniów klas IV-VI szkół podstawowych – plakatu, związanego tematycznie z Konkursem,
w formacie A3 pionowo (dowolna technika plastyczna),

3) uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów – petycji do władz
związanej tematycznie z Konkursem, (jedna strona A4, czcionka 12 Times, 1,5 wiersza
odstępu).

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1) jednoosobowe wykonanie pracy (prace zespołowe nie będą brane pod uwagę),
2) złożenie w terminie do 15 kwietnia danego roku pracy konkursowej wraz z Kartą uczestnika
(załącznik nr 1) oraz oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego ucznia dotyczącym zakresu
praw autorskich (załącznik nr 2). Prace, które wpłyną po 15 kwietnia do Bibliotek nie będą
brane pod uwagę.
§4
Procedura zgłaszania prac

1. Zgłoszenia pracy dokonuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, bądź rodzic lub
opiekun prawny dziecka.

2. Prace konkursowe należy złożyć lub przesłać drogą pocztową do prowadzonych przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego Publicznych Bibliotek Pedagogicznych na jeden ze wskazanych
poniżej adresów:

1) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, ul. Bułgarska 19, 60-320 Poznań,
2) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego
w Kaliszu, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz,

3) Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie,
ul. Przemysłowa 7, 62-510 Konin,

4) Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie,
ul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno,

5) Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile, ul. Bydgoska
21, 64-920 Piła.
§5
Ocena prac

1. Oceny prac w I etapie Konkursu dokonują Komisje powołane przez Dyrektorów Publicznych
Bibliotek Pedagogicznych wymienionych w § 4 ust. 2 pkt 1-5.
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2. Komisja nie może liczyć mniej niż trzech członków. Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor
Biblioteki.

3. Komisja dokonuje oceny prac plastycznych oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej wskazanej
w §3 ust.2 pkt 1-3.

4. Przy ocenie prac bierze się pod uwagę następujące kryteria oceny:
1) trafność doboru tematu pracy,
2) przydatność w poszerzaniu wiedzy,
3) oryginalność pomysłu,
4) samodzielność i stopień trudności wykonania.
5. Członkowie Komisji przyznają punkty od 0 do 3 w każdym z czterech kryteriów - maksymalna
liczba punktów do zdobycia wynosi 12 (Karta oceny pracy - załącznik nr 3), według zasady:

1) praca nie spełnia kryterium – 0 punktów,
2) praca spełnia kryterium w niepełnym zakresie – 1 punkt,
3) praca spełnia kryterium w pełnym zakresie – 2 punkty,
4) praca spełnia kryterium w sposób ponadprzeciętny – 3 punkty.
6. Każda komisja sporządza listy najwyżej ocenionych prac wraz z punktacją w każdej z trzech
kategorii (załącznik nr 4) zgodnie z następującym podziałem: w Poznaniu maksymalnie 46,
w Kaliszu maksymalnie 34, w Koninie maksymalnie 25, w Pile maksymalnie 28, w Lesznie
maksymalnie 25 najlepszych prac z zachowaniem proporcji dla każdej kategorii wiekowej i wraz z
pracami oraz kartami uczestnika (załącznik nr 1), oświadczeniami rodziców/opiekunów (załącznik
nr 2) i kartami oceny pracy (załącznik nr 3) przekazuje do Departamentu Edukacji i Nauki.

7. Członkowie Komisji obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których
mieli dostęp w związku z pracami w tej Komisji.
§6
Kapituła Konkursu
1. W skład Kapituły wchodzi od dwóch do czterech przedstawicieli Samorządu Województwa
Wielkopolskiego, jeden Kuratorium Oświaty w Poznaniu i jeden Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu oraz w miarę potrzeb przedstawiciele z innych instytucji.
2. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły wybrany większością głosów na pierwszym
posiedzeniu Kapituły,
3. Zadaniem Kapituły jest ocena prac zakwalifikowanych do II etapu Konkursu oraz wskazanie
kandydatów do nagród i wyróżnień.
4. Kapitule Konkursu pozostawia się możliwość zastosowania dodatkowych kryteriów oceny.
5. Kapituła Konkursu podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
przy obecności co najmniej ¾ swych członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
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6. Kapituła sporządza protokół z obrad i przedstawia go Zarządowi Województwa Wielkopolskiego
wraz z listą nominowanych prac oraz propozycją nagród.
§7
Rozstrzygnięcie Konkursu

1.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15 czerwca danego roku.

2.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje uchwałę o przyznaniu nagród i wyróżnień na
podstawie propozycji przedstawionej przez Kapitułę Konkursu.

3.

Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo określenia innej niż proponowana przez Kapitułę Konkursu
liczby nagrodzonych i wyróżnionych.
§8
Ogłoszenie wyników Konkursu

1.

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w trakcie
zorganizowanej w tym celu uroczystości.

2.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl).

3.

Koordynator Konkursu będzie kontaktować się z nauczycielem, rodzicem bądź opiekunem
laureata Konkursu drogą telefoniczną, e-mailem lub za pośrednictwem poczty.

4.

Autorzy prac nagrodzonych zobowiązani są do odbioru nagrody w dniu ich wręczenia.
§9
Ochrona danych osobowych

1. Przystępując do Konkursu, rodzic lub opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu,
promocji Województwa Wielkopolskiego oraz w celach archiwalnych , zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135, z późn. zm.).

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawarta jest w karcie uczestnika stanowiącej
załącznik nr 1.

3. W Konkursie mogą brać udział jedynie prace będące wynikiem pracy twórczej uczestników,
nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.

4. Z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na korzystanie z niej
przez Organizatora.
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5. Z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację
jego wizerunku oraz na nieodpłatne przeniesienie przez Organizatora praw autorskich do
korzystania i rozporządzenia nią na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania
i zwielokrotniania pracy każdą techniką - w tym technika drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu wszystkimi przysługującymi mu
prawami do pracy, w tym w szczególności w zakresie użyczania lub oddawania ich w najem,
a także rozpowszechniania pracy w każdy inny sposób w tym poprzez udostępnienie publicznie
tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Organizator będzie miał także prawo do wprowadzenia zmian i modyfikacji do pracy oraz do
bieżącego decydowania o wykorzystaniu praw zależnych. Na warunki te Uczestnik Konkursu
wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.

6. Z chwilą przeniesienia praw autorskich rodzic/opiekun prawny ucznia - Uczestnika Konkursu
złoży pisemne oświadczenie (załącznik nr 2), iż projekt nie narusza żadnych autorskich praw
majątkowych osób trzecich, oraz że Uczestnik Konkursu jest wyłącznie uprawniony do
rozporządzania prawami autorskimi w powyższym zakresie, a także, że uczestnik Konkursu jako
uprawniony z tytułu osobistych praw autorskich nie będzie wykonywać tych praw w stosunku do
Organizatora.

7. Organizator z chwilą przekazania mu prac nabywa również własność nośników na jakich prace
zostały utrwalone.
§10
Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez uczestnika wszystkich warunków
określonych w Regulaminie.

2. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu pracy dostarczonej w ramach udziału w Konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także
przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed rozpoczęciem danej edycji
Konkursu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki
prowadzenia Konkursu.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu decyzję podejmuje Koordynator.
Od decyzji Koordynatora nie przysługuje odwołanie.

7. Regulamin zostanie opublikowany na stronie www.umww.pl.
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