
Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego 

 „DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM” pn. „Ekopomysły pomagają chronić środowisko” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne, 

Organizator 

 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia IV Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego 

„DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM” pn. „Ekopomysły pomagają chronić środowisko” 

zwanego dalej: „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Województwo Łódzkie z siedzibą przy al. Piłsudskiego 8, 

90-051 Łódź, zwane dalej: „Organizatorem”. 
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) Pracy konkursowej – należy przez to rozumieć: lapbook, „wysypywankę”, collage, 

komiks, grę edukacyjną, model przestrzenny, makietę, projekt graficzny zgłaszany  

do Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem; 

Przez lapbook rozumie się kreatywną formę zaprezentowania informacji w formacie 

A3, która może zawierać rysunki, wykresy, otwierane okienka, ruchome elementy, 

zagadki, zdjęcia. Praca powinna prezentować innowacyjne pomysły, projekty, wynalazki 

lub rozwiązania służące ochronie środowiska. Pracę należy zaprezentować w formie 

zdjęć zgodnie z §5 ust. 2. 

Przez „wysypywankę” rozumie się pracę plastyczną w formacie A3 wykonaną  

na bloku technicznym, gdzie wypełnienie poszczególnych elementów pracy stanowią 

np. nasiona, piasek, makaron, kasza, przyprawy. Praca powinna prezentować 

innowacyjne pomysły, projekty, wynalazki lub rozwiązania służące ochronie środowiska. 

Pracę należy zaprezentować w formie zdjęć zgodnie z §5 ust. 2. 

Przez collage rozumie się pracę w formacie A3 stworzoną z różnych materiałów  

i tworzyw, naklejanych na bloku technicznym. Niektóre fragmenty collage mogą być 

dorysowane lub domalowane farbami. W pracy można używać resztek starych 

materiałów, guzików, koronek, kolorowych czasopism, zdjęć, kartek pocztowych, nici, 

włóczek, suszonych roślin itp. (z wyłączeniem komponentów pozyskanych z lasu jak  

np. mchu) oraz materiałów nadających się do ponownego użycia. Praca powinna 

prezentować innowacyjne pomysły, projekty, wynalazki lub rozwiązania służące 

ochronie środowiska. Pracę należy zaprezentować w formie zdjęć zgodnie z §5 ust. 2. 

Przez komiks rozumie się historię obrazkową w formacie A5 w zakresie 2 kartek  

(4 stron), z wkomponowaniem tekstu w obraz. Obraz i tekst powinny prezentować 

innowacyjne pomysły, projekty, wynalazki lub rozwiązania służące ochronie środowiska. 

Pracę należy zaprezentować w formie zdjęć zgodnie z §5 ust. 2. 

Przez grę edukacyjną rozumie się grę planszową, logiczną lub inną, której zasady  

i elementy mają służyć poszerzeniu wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska,  

w szczególności w zakresie innowacyjnych pomysłów, projektów, wynalazków lub 

rozwiązań służących ochronie środowiska. Celem gry powinien być wymóg  

od uczestników posiadania określonej wiedzy lub w przypadku braku tej wiedzy gra 

powinna umożliwiać zdobycie tej wiedzy w jej trakcie. Pracę należy zaprezentować  

w formie zdjęć zgodnie z ust. 2 lub w formie filmu zgodnie z §5 ust. 3. 

Przez model przestrzenny rozumie się model 3D pomysłu na innowacyjny projekt, 

wynalazek lub rozwiązanie, wykonany z materiałów ekologicznych (z wyłączeniem 

komponentów pozyskanych z lasu np. mchu) bądź surowców wtórnych wraz z krótkim 

opisem. Opis modelu powinien zawierać informacje dotyczące techniki wykonania, 

działania modelu oraz jego roli dla ochrony środowiska. Model przestrzenny powinien 

być zaprezentowany w postaci fotografii zgodnie z §5 ust. 2 lub filmu (jeśli model będzie 



posiadał jakikolwiek element ruchowy lub jeśli model będzie wykazywał zmiany 

położenia) zgodnie z §5 ust. 3. 

Przez makietę rozumie się: pracę plastyczną, przestrzenną (trójwymiarową), wykonaną 

techniką dowolną w dowolnym formacie. Pracę należy zaprezentować w formie 

prezentacji multimedialnej zgodnie z §5 ust. 4. 

Przez projekt graficzny rozumie się: cyfrową pracę plastyczną wykonaną przy 

wykorzystaniu komputerowych programów graficznych, zaprezentowaną w formie 

prezentacji multimedialnej zgodnie z §5 ust. 4. 

2) Uczestniku Konkursu –  należy przez to rozumieć ucznia szkoły podstawowej  

lub ponadpodstawowej będącego autorem Pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu;  

3) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Konkursu, 

4) Urzędzie Marszałkowskim – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego. 

4. Konkurs organizowany jest na terenie województwa łódzkiego. 
5. Konkurs finansowany jest ze środków Budżetu Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
6. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu można zgłaszać poprzez wiadomość elektroniczną  

na adres e-mail: wos@lodzkie.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 42 663 37 60; 42 291 97 74. 
7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej 

przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 

2094 z późn. zm.). 

 

§ 2 
Temat, cele i założenia Konkursu 

 

1. Tematem Konkursu są pomysły, które pomogą chronić środowisko czyli innowacyjne 

rozwiązania, które przyczynią się do zwiększenia dbałości o środowisko zarówno w domu,  

w szkole, jak i w pracy, dalej, jako ekopomysły. Ekopomysły są to pomysły przedstawiające 

rozwiązania, które muszą przyczyniać się do szeroko pojętej ochrony środowiska, np. mogą 

dotyczyć zagadnień związanych z: alternatywnymi źródłami energii, rewitalizacją i tworzeniem 

nowej zieleni, gospodarką odpadami, recyklingiem, ochroną powietrza, wody oraz przyrody 

ożywionej i nieożywionej lub innymi zagadnieniami z obszaru ochrony środowiska. 

2. Celem Konkursu jest: 
1) edukacja ekologiczna uczniów z terenu województwa łódzkiego w zakresie ekoinnowacji, 

które stanowią instrument do szeroko pojętej ochrony środowiska;  

2) podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego, w szczególności  

w zakresie przeciwdziałania marnowaniu surowców naturalnych oraz energii, a tym samym 

zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, jak również oszczędzania i ochrony jakości wody  

3) rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych wobec środowiska naturalnego 

oraz kształtowanie indywidualnej odpowiedzialności za jego stan; 

4) uświadomienie Uczestnikom Konkursu potrzeby uwzględnienia aspektów ochrony 

środowiska w doskonaleniu istniejących produktów i technologii lub tworzeniu nowych 

produktów; 

5) rozwijanie wśród uczniów zmysłu plastycznego i kreatywnego myślenia  w obszarze ochrony 

środowiska 

 

3. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszej pracy wykonanej przez Uczestników, zgodnie  

z § 4 i 5. 

 

 

 



§ 3 
Uczestnik Konkursu 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej  

z terenu województwa łódzkiego, będący autorem Pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu. 

 

 

§ 4 
Warunki udziału w Konkursie 

 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia tj. Pracy konkursowej, o której 

mowa w § 5 wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem dotyczącym zgody  

na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu, podpisanym 

przez rodzica lub opiekuna prawnego dzieci (w przypadku osób niepełnoletnich), stanowiące 

załącznik do niniejszego Regulaminu. 

3. Treść prac zgłoszonych do Konkursu powinna ukazywać m.in. jeden lub kilka ekopomysłów, 

które pomogą chronić środowisko.  

4. Założeniem Konkursu jest, aby każdy Uczestnik zaprojektował innowacyjne rozwiązania  

sprzyjające ochronie środowiska, które w przyszłości mogą stanowić podstawę  

do zrealizowania ich w rzeczywistości. 

5. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik musi: 

1) wybrać kategorię wiekową zgodnie ze swoim wiekiem, 

2) wykonać pracę konkursową zgodnie z wymogami określonymi dla poszczególnych 

grup wiekowych, 

3) opisać pracę konkursową zgodnie z poniższym: 

a) opis:  

Praca na IV Wojewódzki Konkurs Ekologiczny  

 „DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM” pn. „Ekopomysły pomagają chronić 

środowisko” 

b) imię i nazwisko autora, 

c) nazwa i adres  szkoły, 

d) klasa,  

e) tytuł pracy (jeśli został nadany). 

4) prawidłowo wypełnić kartę zgłoszeniową, 

5) przekazać opisaną pracę konkursową wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia 

do Nauczyciela-koordynatora w szkole. 

6. Prace muszą ściśle dotyczyć tematyki Konkursu i spełniać warunki wykonania pracy  

w zależności od grupy wiekowej. 

7. Koszty materiałów oraz pracy na potrzeby wykonania Pracy konkursowej ponoszą Uczestnicy. 

8. Zabronione jest zamieszczanie w Pracy konkursowej i karcie zgłoszenia treści o charakterze 

bezprawnym.  
9. Terminowe przesłanie zgłoszenia (tj. pracy konkursowej i karty zgłoszenia), jest równoznaczne 

z wzięciem udziału w Konkursie i nabyciem statusu Uczestnika Konkursu. 
10. Szkoła za pośrednictwem Nauczyciela-koordynatora osobiście lub korespondencyjnie 

dostarcza zgłoszenie do siedziby Organizatora. 
11. Do Konkursu nie zostaną zakwalifikowane: 

1) Prace konkursowe niezwiązane z tematem Konkursu, zawierające treści powszechnie 

uznawane za wulgarne, obraźliwe lub nieobyczajne, naruszające prawo polskie  

lub prawa osób trzecich, wadliwe technicznie, 



2) niekompletne zgłoszenia, w szczególności niezawierające wymaganych elementów 

podlegających ocenie – pracy konkursowej lub wypełnionej i podpisanej karty 

zgłoszenia stanowiącej załącznik do Regulaminu, 
3) Prace konkursowe  nie spełniające warunków niniejszego Regulaminu, 

4) Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2, które wpłyną po wskazanym terminie, 

5) Prace konkursowe publikowane lub nagradzane wcześniej w innych konkursach.  
12. Organizator nie dokonuje zwrotu do nadawcy nośników danych typu płyta CD lub DVD  

lub pendrive, na których zostały przekazane fotografie prac lub prezentacje multimedialne 

 w ramach Konkursu. 

13. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez Uczestnika Konkursu. 

14. Praca nie powinna zawierać naturalnych materiałów roślinnych pozyskanych ze środowiska 

naturalnego, np. mchu i roślin pozyskanych z lasu. 

15. Pracy nie należy oprawiać. 

16. Praca może mieć tylko jednego autora.  

17. Prace konkursowe muszą być wynikiem indywidualnej twórczości Uczestników. 

18. Każdy Uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną Pracę konkursową. 

19. Do Konkursu może być zgłoszona praca własna, która wcześniej nie była nigdzie publikowana 

oraz nie była zgłoszona w innym konkursie. 

20. W przypadku nieczytelnego wypełnienia karty zgłoszenia Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za błędy dotyczące imienia i nazwiska Uczestnika powstałe na dyplomach. 

 

§ 5 
Kategorie wiekowe Konkursu 

 

1. Konkurs organizowany jest w podziale na kategorie  wiekowe: 

1) w ramach szkoły podstawowej: 

a) I grupa wiekowa – klasy I-III, 

− wykonanie: lapbook lub „wysypywanka” lub collage, 

temat „Ekopomysły pomagają chronić środowisko”,  

 

b) II grupa wiekowa – klasy IV-VIII, 

− wykonanie: komiks lub gra edukacyjna lub model przestrzenny,  

temat „Ekopomysły pomagają chronić środowisko”, 

 

2) w ramach szkoły ponadpodstawowej: 

− wykonanie: makieta lub projekt graficzny,  

temat „Ekopomysły pomagają chronić środowisko”,  

 

2. Prace, których celem jest wykonanie koncepcji w formie lapbook, „wysypywanka”, collage, 

komiks, gra edukacyjna, model przestrzenny dotyczącej nowatorskiego pomysłu 

przyczyniającego się do ochrony środowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, należy 

zaprezentować w formie wykonanych fotografii – maksymalnie 3 zdjęcia w formacie „jpg” lub 

„jpeg”. Zdjęcia nie mogą ukazywać twarzy autora ani innych osób. Fotografie prac  

ze wskazaniem imienia i nazwiska autora oraz szkoły powinny zostać przesłane  

do Organizatora elektronicznie na adres: wos@lodzkie.pl (objętość przesyłanych zdjęć nie 

może przekraczać łącznie 20MB) lub na cyfrowym nośniku danych typu CD, DVD lub pendrive 

przez Nauczyciela-koordynatora wraz z kartami zgłoszenia Uczestników i krótkim opisem (opis 

dotyczy tylko modelu przestrzennego) W przypadku przesłania przez Nauczyciela-koordynatora 

zbiorczego nośnika danych: (płyta CD, DVD lub pendrive) powinien on zostać podpisany  
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w sposób trwały ze wskazaniem pełnej nazwy szkoły, której uczniowie przystępują do Konkursu 

i przekazany wraz z kartami zgłoszenia Uczestników. W przypadku zgłoszenia elektronicznego, 

należy wykonać skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej. 

Na prośbę Organizatora do jego siedziby w formie oryginału zostaną dostarczone wyłącznie  

te z ww. prac, które zostaną nagrodzone lub wyróżnione w Konkursie, o czym Uczestnicy 

zostaną poinformowani indywidualnie.  

W innym przypadku nie należy dostarczać ww. prac do siedziby Organizatora. 

3. Prace których celem jest wykonanie gry edukacyjnej lub modelu przestrzennego zgodnie z ust. 

1 pkt 1 lit. b należy zaprezentować poprzez nagranie filmu przedstawiającego pracę. Film 

powinien pokazywać wykonaną grę edukacyjną lub trójwymiarowy model przestrzenny z każdej 

strony. Film nie może ukazywać twarzy autora ani innych osób. Film, wykonany w formacie 

umożliwiającym odtworzenie w każdym systemie operacyjnym (np. mp4), nie może trwać dłużej 

niż 1 minutę i powinien zostać przesłany do Organizatora elektronicznie na adres: 

wos@lodzkie.pl (objętość przesyłanego filmu nie może przekraczać 20MB) lub na cyfrowym 

nośniku danych typu CD, DVD lub pendrive przez Nauczyciela-koordynatora wraz z kartami 

zgłoszenia Uczestników. W przypadku przesłania przez Nauczyciela-koordynatora zbiorczego 

nośnika danych: (płyta CD, DVD lub pendrive) powinien on zostać podpisany w sposób trwały 

ze wskazaniem pełnej nazwy szkoły, której uczniowie przystępują do Konkursu i przekazany 

wraz z kartami zgłoszenia Uczestników oraz krótkim opisem (dotyczy tylko modelu 

przestrzennego). W przypadku zgłoszenia elektronicznego, należy wykonać skan wypełnionej  

i podpisanej karty zgłoszeniowej. 

Na prośbę Organizatora do jego siedziby w formie oryginału zostaną dostarczone wyłącznie  

te gry edukacyjne i modele przestrzenne, które zostaną nagrodzone lub wyróżnione  

w Konkursie, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie.  

W innym wypadku nie należy dostarczać gier edukacyjnych i modeli przestrzennych  

do siedziby Organizatora. 

4. Prace których celem jest wykonanie makiety lub projektu graficznego dotyczącego 

nowatorskiego pomysłu przyczyniającego się do ochrony środowiska, o których mowa  

w ust. 1 pkt 2 należy zaprezentować w formie prezentacji multimedialnej zawierającej 

maksymalnie 6 slajdów. Prezentacja powinna przedstawiać: 

- wykonaną makietę z każdej strony lub projekt graficzny, 

- opis techniki wykonania – krótką informację o tym co przedstawia makieta lub projekt graficzny, 

jak wpływa na środowisko i przyczynia się do zwiększania jego ochrony oraz krótki opis techniki 

wykonania. Zdjęcia użyte w prezentacji nie mogą ukazywać twarzy autora ani innych osób. 

Prezentacja multimedialna powinna zostać wykonana w formacie umożliwiającym odtworzenie 

w każdym systemie operacyjnym i powinna zostać dostarczona do Organizatora elektronicznie 

na adres: wos@lodzkie.pl (objętość prezentacji multimedialnej nie może przekraczać 20MB) 

lub na nośniku danych (płyta CD, DVD lub pendrive) wraz ze wskazanie imienia, nazwiska  

i klasy autora makiety lub projektu graficznego przez Nauczyciela-koordynatora wraz z kartami 

zgłoszenia Uczestników. W przypadku przesłania przez Nauczyciela-koordynatora zbiorczego 

nośnika danych: (płyta CD, DVD lub pendrive) powinien on zostać podpisany w sposób trwały 

ze wskazaniem pełnej nazwy szkoły, której uczniowie przystępują do Konkursu i przekazany 

wraz z kartami zgłoszenia Uczestników oraz krótkim opisem. W przypadku zgłoszenia 

elektronicznego, należy wykonać skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej. 

Na prośbę Organizatora do jego siedziby w formie oryginału zostaną dostarczone wyłącznie  

te makiety, które zostaną nagrodzone lub wyróżnione w Konkursie, o czym Uczestnicy zostaną 

poinformowani indywidualnie.  

W innym wypadku nie należy dostarczać makiet do siedziby Organizatora. 
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§ 6 

Termin i miejsce zgłoszenia do Konkursu 
 

1. Zgłoszenie, o którym mowa w § 4 ust. 2, powinno zostać dostarczone do siedziby Organizatora 

w terminie wskazanym przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej w porozumieniu  

z Dyrektorem Departamentu Środowiska, w ogłoszeniu o Konkursie na adres: 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

Departament Środowiska 

Al. Piłsudskiego 8  

90-051 Łódź 

 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wos@lodzkie.pl 

 

z dopiskiem: Praca na IV Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „DBAM O ŚRODOWISKO  

W ŁÓDZKIM”. 

2. O terminowości złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i sposobu dostarczenia zgłoszeń  

w ramach Konkursu z powodu siły wyższej lub w związku z utrzymaniem na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii albo zagrożenia epidemicznego, wywołanych 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, lub z powodu innych okoliczności, które spowodują,  

że przeprowadzenie i rozstrzygnięcie Konkursu w danym terminie nie będzie możliwe, a które 

nie wynikają z winy Organizatora. 

3. Prace konkursowe składane w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail zostają uznane 

za złożone po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora.  

4. Ze względu na okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia przed ogłoszeniem 

Konkursu, a które nie wynikają z winy Organizatora, np. w przypadku utrzymania na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii albo zagrożenia epidemicznego, wywołanych 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia 

możliwości przesyłania fotografii lub prezentacji multimedialnej zgłaszanych Prac konkursowych 

wyłącznie w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy, z zastrzeżeniem, że decyzja ta 

zostanie wskazana w odrębnym ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej. W takim 

trybie Praca powinna zostać dostarczona do Organizatora poprzez przesłanie przez 

Nauczyciela-koordynatora na adres mailowy ze wskazaniem dokładnej nazwy szkoły. 

5. Zgłoszenia, które wpłyną po wskazanym terminie lub zostaną dostarczone Organizatorowi  

w inny sposób niż wskazany w § 6 ust. 1 i ust. 3, nie zostaną dopuszczone  

do Konkursu. 
 

§ 7 
Ocena zgłoszeń 

 

1. Prace konkursowe ocenia Komisja Konkursowa. 
2. Zgłoszenia nie spełniające warunków niniejszego Regulaminu nie będą oceniane. 

3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach, na których obecnych jest co najmniej połowa 

członków Komisji, w tym Przewodniczący, z których sporządza się protokół, podpisany przez 

wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Komisji. 

4. Zgłoszone do Konkursu Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową według 

następujących kryteriów: 
1) zgodność z tematyką Konkursu (od 0 do 10 punktów), 

2) stopień trudności wykonania oraz jego estetykę (od 0 do 10 punktów), 

3) pomysłowość (od 0 do 10 punktów). 

5. O zajętym w Konkursie miejscu decyduje suma zdobytych punktów. 



6. W przypadku uzyskania przez kilka Prac konkursowych takiej samej liczby punktów, ustalenie 

zajętego w Konkursie miejsca odbędzie się w drodze głosowania członków Komisji. W razie 

równej liczby głosów – rozstrzyga Przewodniczący Komisji Konkursowej. 
 

§ 8 
Nagrody 

 

1. Komisja wybiera 15 najlepszych prac, po 5 w każdej kategorii. W każdej kategorii wiekowej 

zostaną przyznane nagrody dla trzech najwyżej ocenionych prac (I, II, III miejsce) oraz po dwa 

wyróżnienia.  

2. Laureaci Konkursu i osoby wyróżnione uhonorowane zostaną nagrodami rzeczowymi  

oraz pamiątkowymi dyplomami. 

3. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.  

4. Laureatom i wyróżnionym w Konkursie nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa  

do nagrody lub nagród na osoby trzecie. 
5. Opiekunowie prawni Laureatów i wyróżnionych lub pełnoletni Laureaci i wyróżnieni,  

po wręczeniu nagrody, obowiązani są do podpisania protokołu wydania nagrody. 

6. Na dzień ogłoszenia Konkursu Laureaci Konkursu są zwolnieni z zapłaty podatku dochodowego 

od nagrody, gdyż jednostkowa wartość nagród nie przekracza 2 000,00 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1128; późn. zm.)). 

§ 9 
Ogłoszenie wyników i wydanie nagród 

 

1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.lodzkie.pl  

w zakładce Środowisko, w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia Członków Komisji Konkursowej,  

na którym zostaną wyłonieni Laureaci Konkursu. 
2. Informacja o nagrodzeniu lub wyróżnieniu Uczestnika Konkursu oraz o terminie i sposobie 

przekazania nagród zostanie przekazana do właściwej placówki oświatowej telefonicznie  

lub mailowo, na numer/adres e-mail podany w karcie zgłoszenia. 
3. Przekazanie nagród nastąpi bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie do dwóch miesięcy  

po dacie ogłoszenia wyników Konkursu. 

4. W zależności od panującej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej sytuacji epidemicznej wywołanej 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Organizator przewiduje organizację uroczystego wręczenia 

nagród lub możliwość wręczenia nagród Laureatom poprzez bezpośrednie przekazanie nagrody 

w formie uzgodnionej z Uczestnikiem lub rodzicem/prawnym opiekunem Uczestnika lub 

Nauczyciela-koordynatora. 

5. W przypadku, gdy do czasu rozstrzygnięcia Konkursu i rozdania nagród w Konkursie  

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej utrzymany zostanie stan epidemii albo zagrożenia 

epidemicznego, wywołanych zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, i związane z nimi określone 

ograniczenia, nakazy i zakazy związane z organizacją różnych wydarzeń, zgromadzeń  

lub spotkań, Organizator zastrzega możliwość wręczenia nagród rzeczowych poprzez przesłanie 

ich Laureatom za poświadczeniem odbioru, za pośrednictwem operatora pocztowego lub innego 

przewoźnika. 
 

§ 10 
Ochrona danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

http://www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-na#_blank


i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119, 

s. 1) – dalej RODO, informujemy iż: 
1. Administrator danych osobowych - Administratorem danych osobowych jest Zarząd 

Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8. 
2. Inspektor Ochrony Danych - Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych pisząc na adres e-mail: 

iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby Administratora. 
3. Cele przetwarzania - Dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Konkursie .  

W przypadku Laureatów Konkursu i osób wyróżnionych w Konkursie, dane (imię, nazwisko, 

nazwa i adres szkoły, wizerunek, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie), będą przetwarzane także 

w celu publikacji informacji o Laureatach oraz publikacji wizerunku osoby odbierającej nagrodę 

i rozliczenia wydatków na nagrody na stronie www.lodzkie.pl, www.bip.lodzkie.pl oraz portalach 

społecznościowych jak Facebook Województwa Łódzkiego.   

4. Podstawa prawna przetwarzania: 
1) dane osobowe osób biorących udział w Konkursie/rodziców/prawnych opiekunów  

oraz Nauczycieli-koordynatorów będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1  

lit. e) RODO w związku z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa: 
2) dane Laureatów i osób wyróżnionych w Konkursie, będą przetwarzane na podstawie  

ww. przepisów oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – czyli dobrowolnie wyrażonej zgody  

na przetwarzanie danych osobowych w związku z publikacją imienia, nazwiska oraz 

wizerunku i nagrania głosu Uczestnika Konkursu oraz dodatkowo na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

5. Okres przechowywania danych - Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny  

do realizacji Konkursu zgodnie z §10 ust. 3, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi 

archiwizacji na okres 10 lat. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane 

będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub do czasu zakończenia realizacji zadania. 
6. Odbiorcy danych: 

1) w przypadku Laureatów odbiorcą danych osobowych będą: 
6.1.a) podmioty uprawnione do uzyskania danych na mocy przepisów prawa,  
6.1.b) dostawcy i podmioty zapewniające obsługę IT,  
6.1.c) użytkownicy strony: www.lodzkie.pl w przypadku wyrażenia zgody  

na publikację, 
6.1.d) odbiorcy publikacji edukacyjnych Organizatora, 

6.1.e) organ administracji publicznej uprawniony do uzyskania takich 

informacji na podstawie przepisów prawa (właściwy urząd skarbowy), 
6.1.f) operator pocztowy lub przewoźnik; 

2) w przypadku pozostałych uczestników: 
6.2.a) podmioty uprawnione do uzyskania danych na mocy przepisów prawa,  

6.2.b) dostawcy i podmioty zapewniające obsługę IT. 
7. Prawa osób, których dane dotyczą: osoby biorące udział w Konkursie/rodzice/opiekunowie 

prawni Uczestników, nauczyciele-koordynatorzy posiadają prawo: 
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz prawo  

do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpią przesłanki określone  

w art. 17 i 18 RODO; 
2) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, prawo 

do wniesienia sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) wobec przetwarzania 

dotyczących danych osobowych w związku ze swoją szczególną sytuacją; 
3) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, prawo 

do wycofania zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

http://www.lodzkie.pl/
http://www.bip.lodzkie.pl/
http://www.lodzkie.pl/#_blank


4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy 

RODO. 
8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych - Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, 

powiadomienia laureatów o wynikach Konkursu i przyznaniu nagród. Skutkiem niepodania 

danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Brak wyrażenia zgody  

na przetwarzanie danych w celu publikacji imion, nazwisk i wizerunku na stronie www.lodzkie.pl 

nie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 

 

§ 11 
Licencja 

 

1. Uczestnik Konkursu (bądź w jego imieniu rodzic albo opiekun prawny Uczestnika) oświadcza, 

że jego Praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich i jest wolna od obciążeń jakimikolwiek 

prawami tych osób.  

2. Uczestnik Konkursu (bądź w jego imieniu rodzic albo opiekun prawny Uczestnika), z chwilą 

przesłania Organizatorowi zgłoszenia z Pracą konkursową udziela nieodpłatnej licencji 

niewyłącznej na rzecz Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo  

i terytorialnie) w celach promocyjnych, wizerunkowych, archiwalnych, informacyjnych. Prace 

konkursowe mogą być wykorzystane i powielane do różnych publikacji bez dodatkowej zgody 

Uczestnika lub w jego imieniu rodzica albo opiekuna prawnego Uczestnika. 
3. Organizator ma prawo do korzystania i upowszechniania Prac konkursowych w nieograniczonej 

liczbie nadań i wielkości nakładów oraz bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach 

eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie 

dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych; 
2) w zakresie publikacji i rozpowszechniania utworu w całości lub w części oraz jego 

opracowań – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne 

udostępnienie Prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp  

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji 

telewizyjnych naziemnych, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, 

na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach 

komunikacji, popularyzacji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, wykorzystywanie 

w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych  

i komputerowych; 
3) w zakresie dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie 

adaptacji całości lub poszczególnych części utworu, oraz zezwalania na dokonywanie 

takich modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania  

z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie;  
4) w zakresie wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, popularyzacji lub reklamy, 

w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub popularyzacyjnego,  

w charakterze elementu materiałów reklamowych lub popularyzacyjnych takich,  

jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, 

rozpowszechnianie w sieci Internet, 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych Prac konkursowych  

bez dodatkowej zgody autora - Uczestnika lub w jego imieniu rodzica albo opiekuna prawnego 

oraz bez honorarium autorskiego, zgodnie z udzieloną na podstawie niniejszego regulaminu 

licencją. 

5. Organizator może udzielać dalszej licencji w granicach uzyskanej licencji.  

http://www.lodzkie.pl/#_blank


§ 12 

Odwołanie Konkursu 
 

1. W uzasadnionych przypadkach związanych w szczególności z sytuacją epidemiczną wywołaną 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Organizator zastrzega 

sobie możliwość odwołania Konkursu. 
2. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane Prace konkursowe nie będą wykorzystywane 

przez Organizatora oraz nie podlegają zwrotowi. 
 

§ 13 
Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn  

od niego niezależnych, zgłoszenia utracone, złożone po upływie określonego terminu, uszkodzone 

lub za ich ewentualne uszkodzenia w trakcie transportu do siedziby Organizatora. 

2. Zgłoszenie Prac do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że zostały one 

wykonane osobiście.  
3. Zgłoszenia konkursowe będą przechowywane przez Organizatora przez okres 6 miesięcy od daty 

rozstrzygnięcia Konkursu. Po tym terminie zgłoszenia zostaną komisyjnie zniszczone. 

4. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu Pracy konkursowej autorowi na wniosek pełnoletniego 

Uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub nauczyciela. Wniosek taki należy złożyć  

w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: wos@lodzkie.pl w terminie nie późniejszym  

niż 5 miesięcy od daty rozstrzygnięcia Konkursu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestników 

Konkursu. 
6. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody przez 

Uczestnika lub rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika na publikację Pracy konkursowej  

z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy i nazwy szkoły Uczestnika w zakresie niezbędnym  

do realizacji celów związanych z Konkursem. Wyrażenie zgody następuje nieodpłatnie. 

7. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do przeprowadzenia Konkursu. 
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  

i ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. Sprawy organizacyjne związane z Regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian 

przepisów prawa lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie Konkursu,  

a także zakończenia Konkursu bez dokonania wyboru zwycięskich prac, z przyczyn niezależnych 

od Organizatora, uniemożliwiających jego realizację. 
10. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Integralną 

częścią Regulaminu jest załącznik nr 1 stanowiący Kartę zgłoszenia oraz oświadczenie dotyczące 

zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu, podpisane przez 

rodziców/opiekunów prawnych dzieci oraz załącznik nr 2 stanowiące Oświadczenie dotyczące 

przetwarzania danych osobowych Nauczyciela-koordynatora. 

11. Regulamin dostępny jest na stronie www.lodzkie.pl w zakładce Środowisko. 

http://www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-na-kolorowy-balkon#_blank


Załącznik nr 1 do Regulaminu  

IV Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego  

„DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM”  

pn. „Ekopomysły pomagają chronić środowisko” 

…………………………………………… 
Pieczęć szkoły 

KARTA ZGŁOSZENIA DOIV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO 
„DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM” pn. „Ekopomysły pomagają chronić środowisko” 

KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I ODRĘCZNIE PODPISAĆ 

 
1.   Nazwa szkoły:…………………………………………………………………………………............................................................ 

Adres szkoły:………………………………………………….............................................................................................  

Telefon kontaktowy:……………………………………….………  

Imię i nazwisko nauczyciela-koordynatora:………………………………………………….…………………………….……….... 

Bezpośredni kontakt telefoniczny i e-mailowy do nauczyciela koordynatora:………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….…….... 

2.   Imię i nazwisko ucznia:……………….…..………………………………………………………….……..……………………….……..……..  

Klasa:…………………….…...  

Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

3.   Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego ucznia uczestniczącego  w  Konkursie: 

…………………………………………………………………………………………………………...…………………………………….……………… 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść.  

……………………………….……………………………………………………………………. 

                                                data, miejsce, podpis Uczestnika pełnoletniego lub rodzica/ opiekuna prawnego Uczestnika niepełnoletniego 

 

Wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka/podopiecznego w IV Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym  

„DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM” pn. „Ekopomysły pomagają chronić środowisko”, organizowanym przez Województwo 

Łódzkie.  

…………………………………..……………...………………………………………………….                                                                                                                                                                                                                                   

data, miejsce, podpis Uczestnika pełnoletniego lub rodzica/ opiekuna prawnego Uczestnika niepełnoletniego 

 

Wyrażam zgodę na publikację i przetwarzanie na stronie www.lodzkie.pl oraz wykorzystanie w publikacjach edukacyjnych 

Organizatora Konkursu Pracy konkursowej mojej/mojego dziecka/podopiecznego, przygotowanej w ramach IV Wojewódzkiego 

Konkursu Ekologicznego  „DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM” pn. „Ekopomysły pomagają chronić środowisko”,  z podaniem 

imienia i nazwiska oraz klasy i nazwy szkoły. 

…………………………………………………...…………………………………………………. 

data, miejsce, podpis Uczestnika pełnoletniego lub rodzica/ opiekuna prawnego Uczestnika niepełnoletniego 
 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka w zakresie: 

imienia, nazwiska i wizerunku, w tym jego publikację i przechowywanie na stronie www.lodzkie.pl. Wyrażoną zgodę mogę 

wycofać w każdym czasie, jednak jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Brak 

zgody uniemożliwi publikację moich danych, w tym wizerunku na stronie www.lodzkie.pl  

………………………………………………….…………………………………………………. 

data, miejsce, podpis Uczestnika pełnoletniego lub rodzica/ opiekuna prawnego Uczestnika niepełnoletniego 

 
Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 2004 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwalam na rozpowszechnianie 
mojego/mojego dziecka wizerunku, w tym jego publikację i przechowywanie na stronie www.lodzkie.pl.  

 

………………………….…………………………………………………. 

data, miejsce, podpis Uczestnika pełnoletniego lub rodzica/ opiekuna prawnego Uczestnika niepełnoletniego 

 

http://www.lodzkie.pl/


 

Załącznik nr 2 do Regulaminu  

IV Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego  

„DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM”  

pn. „Ekopomysły pomagają chronić środowisko” 

 

…………………………………………… 
Pieczęć szkoły 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NAUCZYCIELA-KOORDYNATORA 
W RAMACH IVWOJEWÓDZKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO „DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM”  

pn. „Ekopomysły pomagają chronić środowisko”, 
OŚWIADCZENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I ODRĘCZNIE PODPISAĆ 

 
 

1. Nazwa szkoły:…………………………………………………………………………….................................................. 

Adres szkoły:……………………………………………...................................................................................  

Telefon kontaktowy:……………………………………….………  

2. Imię i nazwisko nauczyciela koordynatora:…………………………………………..……………………..…………………….... 

Bezpośredni kontakt telefoniczny i e-mailowy do nauczyciela-koordynatora:……………………………… 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………...... 

 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z tekstem Regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść.    

 

……….……………………………………………………………………. 

                                                                                                                   data, miejsce, podpis Nauczyciela-koordynatora 

 

 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

w zakresie: imienia, nazwiska i wizerunku, w tym ich publikację i przechowywanie na stronie www.lodzkie.pl. Wyrażoną zgodę 

mogę wycofać w każdym czasie, jednak jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Brak 

zgody uniemożliwi publikację zdjęcia na stronie www.lodzkie.pl. 

 

………………………….…………………………………………………. 

data, miejsce, podpis Nauczyciela-koordynatora 
 

 

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 2004 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwalam na rozpowszechnianie 
mojego wizerunku, w tym jego publikację i przechowywanie na stronie www.lodzkie.pl.  

 

………………………….…………………………………………………. 

data, miejsce, podpis Nauczyciela-koordynatora 

 

 

 

 

 
 


