Regulamin Konkursu „OZE ratuje planetę”
realizowany w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”
Poddziałanie 1.3.3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „OZE ratuje planetę” zwanego dalej „Konkursem”, jest
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jako partner
Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”,
zwanego dalej PDE.
2. Zakup nagród finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach budżetu PDE.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego.
5. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu.
§2
Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:
a) kształtowanie poczucia własnej odpowiedzialności za jakość środowiska naturalnego, w tym
przede wszystkim czystość powietrza,
b) podnoszenie świadomości ekologicznej w obszarze odnawialnych źródeł energii,
c) poszerzenie wiedzy, rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości na kwestię ochrony powietrza
przed zanieczyszczeniami wśród mieszkańców województwa łódzkiego,
d) rozwijanie zdolności artystycznych wśród uczniów szkół podstawowych.
§3
Przedmiot Konkursu wymagania pracy konkursowej
1.
2.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy w formie plakatu według własnego pomysłu.
Prace biorące udział w konkursie muszą ściśle dotyczyć celów konkursu zgodnie z § 2, czyli
odnawialnych źródeł energii i korzyści z ich zastosowania dla dobra planety i naszego
najbliższego otoczenia.

2. Wymagania dla pracy plastycznej:
a) prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby
plakatowe, akwarela, pastele, collage, wydzieranka),
b) prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny, w formacie A3,
c) prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz
nie przedstawianymi na innych konkursach,
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d) każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę,
e) prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
§4
Uczestnicy Konkursu
Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych jest w 2 kategoriach wiekowych:
a)

kategoria I – uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych,

b)

kategoria II – uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych.
§5
Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe nawiązujące do przedmiotu konkursu oraz materiały
informacyjno-promocyjne PDE.
2. Organizator Konkursu przewiduje przyznanie nagród za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej
kategorii wiekowej. Decyzje w przedmiocie przyznania nagrody podejmuje Zarząd
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi formie uchwały.
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zastrzega sobie prawo
do przyznania, poza nagrodami głównymi opisanymi w § 5 ust. 1 i 2, nagród specjalnych bądź
wyróżnień.
4. Narody mogą zostać odebrane osobiście lub zostaną przesłane pocztą tradycyjną lub kurierem
do laureatów konkursu na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu do Konkursu lub adres
szkoły, w terminie do 30 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

§6
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z formularzem
zgłoszeniowym i oświadczeniami według wzorów stanowiących załączniki nr 1-2 do niniejszego
Regulaminu. W imieniu uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych,
załączniki podpisywane są przez rodzica/opiekuna prawnego.
2. Pracę konkursową wraz z oryginałami załączników, o których w ust. 1, należy dostarczyć do
Organizatora Konkursu drogą pocztową bądź poprzez osobiste złożenie w siedzibie Organizatora
Konkursu na adres:
WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2022 roku do godziny 15:30 ( decyduje data
wpływu pracy konkursowej wraz z wymaganymi załącznikami).
3. Podpisanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego
Regulaminu.
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§7
Ocena prac konkursowych
1. Oceny prac konkursowych dokona 3 osobowa Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”,
złożona z pracowników Funduszu, w tym zaangażowanych w realizację PDE.
2. Rozstrzygnięcia w ramach prac Komisji zapadają większością głosów jej członków w głosowaniu
jawnym.
3. Kryteria merytoryczne oceny prac konkursowych w skali od 1 do 10:
a) zgodność z celami i przedmiotem Konkursu,
b) przekaz merytoryczny,
c) oryginalność i kreatywność,
4.
5.
6.
7.

d) estetyka i stopień trudności.
Ostateczną decyzję w zakresie przyznania nagrody podejmuje Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Rozstrzygnięcie Komisji i Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi jest ostateczne i nie służy od niego.
O wynikach Konkursu wszyscy laureaci i osoby wyróżnione zostaną poinformowani pocztą
elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail do dnia 05.08.2022 roku.
Prace złożone bez wymaganych załączników lub niepodpisane nie będą podlegały ocenie.
§8
Ochrona danych osobowych

1. Uczestnicy Konkursu przekazują Organizatorowi swoje dane osobowe, w zakresie zawartym
w formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Powyższe dane są przetwarzane w związku z prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych
realizowanych w interesie publicznym.
3. Dane uczestników Konkursu w postaci: imienia, wieku i miejscowości zamieszkania autora pracy
będą upubliczniane na stronach internetowych Organizatora oraz profilach w mediach
społecznościowych Organizatora i PDE.
4. Każdy Uczestnik Konkursu zostaje poinformowany o swoich prawach zgodnie z art. 13 Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO) za pośrednictwem poniższej klauzuli informacyjnej
stanowiącej zał. 3 do Regulaminu.
§9
Postanowienia końcowe
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Prezes
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2. Informacje dotyczące Konkursu dostępne będą na stronie internetowej www.wfosigw.lodz.pl oraz
na profilu Organizatora na portalu Facebook www.facebook.com/wfosigw.lodz, a także na stronie
poświęconej PDE: doradztwo-energetyczne.gov.pl.
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3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 05.08.2022 r. na stronie internetowej www.wfosigw.lodz.pl
oraz na profilu Organizatora na portalu Facebook www.facebook.com/wfosigw.lodz.
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Załącznik nr 1
Formularz zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konkursie „OZE ratuje planetę”

a) Imię nazwisko autora pracy: …………………………………………………………….………………………………..
b) Imię nazwisko rodzica/opiekuna autora ……………………………………………………………………
c) Kategoria

I

II
(zaznaczyć znakiem „x”):

d) Wiek autora pracy ………………………………………………………………………………………………………………
e) Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………….………………………………..
f)

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………….………………..…………

g) Nazwa i adres szkoły…………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i w pełni ją akceptuję.

……..…………………………….. ………………………... ………………………………..………………………………………..
miejscowość
dnia
podpis rodzica/opiekuna

Powyższe dane są przetwarzane w związku z prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych
realizowanych w interesie publicznym.
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Załącznik nr 2
Formularz oświadczenia w zakresie praw autorskich

1. Niniejszym oświadczam, że praca konkursowa „OZE ratuje planetę”, której autorem jest
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nie narusza żadnych praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez podmioty
trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw wskazanych powyżej, autor uwolni
Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tym związanej, w szczególności wstąpi do udziału
w sprawie w charakterze interwenienta ubocznego lub strony pozwanej oraz zwróci wszelkie
poniesione przez Organizatora z tego tytułu koszty, w tym również koszty odszkodowań
zasądzonych prawomocnym orzeczeniem lub uznanych ugodą sądową, czy pozasądową oraz
koszty zastępstwa procesowego.
Jednocześnie oświadczam, że Uczestnik posiada pełnię praw autorskich do przekazanej pracy
konkursowej.

2. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora pracy konkursowej zgłoszonej
do konkursu „OZE ratuje planetę”, w tym jej nieodpłatnego rozpowszechniania do celów
edukacyjno-promocyjnych WFOŚiGW w Łodzi i PDE, podczas organizowanych wydarzeń,
w mediach społecznościowych i na stronach internetowych PDE i WFOŚiGW w Łodzi, a także
w publikacjach WFOŚiGW w Łodzi i PDE.
Zgoda udzielana jest nieodpłatnie.

…………………………………………… …………………………………..….. ………………………………..…………………..
miejscowość
dnia
podpis rodzica/opiekuna
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Załącznik nr 3
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU:
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych*
W związku z realizacją wymogów art. 13 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 swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej
RODO) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje, że:
1. Administratorem pozyskanych Pani/Pana danych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej; dane kontaktowe:
ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, tel. tel. 22 2500 130, e-mail: kancelaria@mfipr.gov.pl
2. Wyznaczono Inspektora ochrony danych – Pana Marcina Ptaszka, z którym można kontaktować się w sprawie danych
osobowych poprzez adres e-mail: iod@mfipr.gov.pl.
3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości
podjęcia stosownych działań, np. ubiegania się o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(PO liŚ) 2014-2020.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w tym:
▪ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
▪ rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
▪ rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w
odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy
dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi
i pośredniczącymi,
▪ rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r w sprawie
zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr
1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013,
(UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE,
Euratom) nr 966/2012,
▪ ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020,
▪ ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
▪ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
▪ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
▪ ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
b) art. 6 lit b) RODO gdy przetwarzanie danych wiąże się z przygotowaniem i wykonaniem umowy, której dana osoba
fizyczna jest stroną,
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c)

art. 6 lit e) RODO w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadania leżącego
w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej m. in. do organizowanych przez Ministerstwo
konkursów i akcji promocyjnych dotyczących Programu,
w celu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO liŚ) 2014-2020, w zakresie:
▪ ogłoszenia naborów wniosków o dofinansowanie oraz ocenę projektów,
▪ udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy,
▪ potwierdzania kwalifikowalności wydatków w projektach oraz wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,
▪ raportowania o nieprawidłowościach lub prowadzenia kontroli i audytów,
▪ sprawozdawczości, szkolenia i działania informacyjno-promocyjne (wykorzystanie wizerunku uczestników w celu
informacyjno-promocyjnym, np. publikacja zdjęć na stronach internetowych).
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie z równoczesnym
uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten może
zostać wydłużony.
6. Odbiorcami danych mogą być (w niezbędnym zakresie do realizacji celu z pkt. 4):
▪
podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z
realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i
Wdrażających (WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW, a także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole,
szkolenia i ewaluacje,
▪
instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła
wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,
▪
podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych
oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.
7. Dane osobowe nie są profilowane.
8. Osoba powierzająca dane ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
e) wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

* dotyczy osoby fizycznej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
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