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UCHWAŁA NR 3719/2017 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z 26 maja 2017 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia Konkursu ekologicznego dla dzieci promującego OZE pn. „Chroniąc planetę 

stawiajmy na OZE”   

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 

486, ze. zm. 
1
) 

 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

§ 1 

Postanawia się przeprowadzić Konkurs ekologiczny dla dzieci promujący odnawialne źródła energii pn. 

„Chroniąc planetę stawiajmy na OZE”, zwany dalej Konkursem. 

§ 2 

Regulamin Konkursu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Obsługę organizacyjną i merytoryczną Konkursu prowadzi Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4 

Ocena prac konkursowych i przyznanie nagród następuje zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie 

Konkursu. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 

 

                                                 

1
 Zmiany wymienionego tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w:  Dz.U.2016.2260, Dz.U.2016.1948  

i Dz.U.2014.379  
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UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY NR 3719/2017 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z 26 maja 2017 

 

w sprawie przeprowadzenia  Konkursu ekologicznego dla dzieci promującego OZE pn. 

„Chroniąc planetę stawiajmy na OZE” 

 

 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.) Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu 

województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych. 

Organizacja Konkursu ma na celu edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci 

uczęszczających do szkół podstawowych, zarówno poprzez promowanie pozytywnych 

zachowań w zakresie odnawialnych źródeł energii, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla 

środowiska związane z korzystaniem ze źródeł konwencjonalnych. 

Konkurs jest częścią projektu pn. Wielkopolskie Dni Energii 2017. Zgodę na złożenie 

wniosku o dofinansowanie ww. projektu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

wyraził w dniu 26 października 2016 r. 

Uwzględniając powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 
Na realizację powyższego zadania (zakup nagród) w budżecie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi została zabezpieczona kwota w wysokości 11.000,00 zł. 

 

Klasyfikacja budżetowa: 

Dział: 010 Rozdział: 01095, § 4190. 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 

 



Załącznik nr 1 
do Uchwały nr 3719/2017 

z dnia 26 maja 2017 r. 
 
 

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO DLA DZIECI PROMUJĄCEGO OZE  
„CHRONIĄC PLANETĘ STAWIAJMY NA OZE” 

 
§ 1 

Temat i cel konkursu 
 

1.  Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Chroniąc planetę stawiajmy na OZE”. 
2.  Cele konkursu: 

- promowanie wśród uczniów szkół podstawowych odnawialnych źródeł energii 
- edukacja ekologiczna wielkopolskich uczniów; 
- uświadomienie potrzeby zmiany nawyków uczniów biorących udział w 

konkursie, poprzez wprowadzenie w życie zasad racjonalnego gospodarowanie 
energią w gospodarstwie domowym, szkole i miejscu pracy;  

- rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych. 
 

§ 2 
Organizator konkursu 

 
1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 
2. Konkurs jest częścią projektu pn. Wielkopolskie Dni Energii 2017 dofinansowywanego  

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu. 

3. Współorganizatorami konkursu mogą zostać instytucje i organizacje, które zgłosiły chęć 
współpracy. 

 
§ 3 

Zasięg konkursu 
 

Konkurs prowadzony jest na terenie województwa wielkopolskiego. 
 

§ 4 
Przedmiot konkursu 

 
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej - plakatu w formacie A3, w 

dowolnej technice na temat promowania odnawialnych źródeł energii. 
2. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu z materiałów 

gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu. Wykluczone są prace 
zbiorowe. 

3. Pracy nie należy oprawiać. 
4. Praca plastyczna powinna być na odwrocie czytelnie opisana imieniem i nazwiskiem 

uczestnika konkursu. 



5. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową. 
6. Koszty wykonania i dostarczenia prac ponosi rodzic lub opiekun prawny uczestnika. 

 
§ 5 

Uczestnicy konkursu 
 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie uczęszczający do klas IV – VI 
szkół podstawowych położonych na terenie województwa wielkopolskiego. 
 

§ 6 
Warunki uczestnictwa 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy konkursowej, o której mowa w 

§ 4 pkt. 1 wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr  
1 do niniejszego regulaminu. 

2.  Pracę konkursową należy przekazać korespondencyjnie lub osobiście za pośrednictwem 
placówki oświatowej na adres: 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
al. Niepodległości 34 

61-714 Poznań 
 

3. Prace należy dostarczyć do siedziby Organizatora do dnia 19.06.2017 r. do godziny 
15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego). Prace, które wpłyną po wskazanym terminie nie zostaną dopuszczone 
do konkursu. 

4. Każda placówka oświatowa  może zgłosić maksymalnie trzy prace konkursowe. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które do niego nie dotarły             

z przyczyn od niego  niezależnych. 
 

§ 7 
Kapituła konkursu 

 
1. Kapitułę konkursu powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

Kandydatury na członków komisji przedstawia Dyrektor Departamentu Rolnictwa               
i Rozwoju Wsi. 

2. W skład Kapituły wchodzi maksymalnie 5 osób: 
- pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego; 
- przedstawiciele współorganizatorów; 
- inne osoby po uzyskaniu ich zgody. 

3. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący. 
4. Kapituła zapoznaje się z pracami konkursowymi po upływie terminu składania prac 

wskazanego w § 6 pkt. 3. 
5. Kapituła jest niezależna w ocenie i wyborze najlepszych prac konkursowych. 



6. Kapituła wybiera 5 najlepszych prac według następującego kryterium: 
- najlepsza praca z subregionu kaliskiego; 
- najlepsza praca z subregionu konińskiego; 
- najlepsza praca z subregionu leszczyńskiego; 
- najlepsza praca z subregionu pilskiego; 
- najlepsza praca z subregionu poznańskiego. 

 
§ 8 

Kryteria oceny 
 
1. Przy ocenie prac konkursowych Kapituła weźmie pod uwagę : 

- zgodność z tematyką konkursu – 30%; 
- stopień trudności wykonania oraz estetykę wykonania – 40%; 
- pomysłowość – max 30% 

2. W przypadku uzyskania przez prace jednakowej noty ostateczna decyzja należy do 
Przewodniczącego. 

3. Kapituła sporządza protokół z obrad, podpisany przez wszystkich członków. 
 

§ 9 
Nagrody 

 
1. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi – rower wraz z 

ładowarką rowerową. Dodatkowo prace laureatów zostaną wydrukowane w formacie A1 
i wykorzystane w celach promocyjnych. 

2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji 
jakości. 

3. Należny zryczałtowany podatek dochodowy od nagrody ponosi Organizator konkursu. 
4. Laureaci zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu pisemnie oraz telefonicznie.  
5. Informacja o laureatach zostanie przesłana również do placówek oświatowych, które 

zgłosiły zwycięskie prace. 
6. Wręczenie nagród nastąpi w trakcie Dożynek Wojewódzko – Archidiecezjalnych w 

Gnieźnie w dniu 27 sierpnia 2017 r. 
7. Laureatom nie przysługuje możliwość przeniesienia praw do uzyskania nagrody na osoby 

trzecie. 
8. Opiekunowie prawni laureatów, po wręczeniu nagrody, obowiązani są do podpisania 

protokołu wydania nagrody. 
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac. Z chwilą zgłoszenia ich do 

konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe nieodpłatnie przechodzą 
na Organizatora. Prace konkursowe mogą być wykorzystane i powielane do różnych 
publikacji bez dodatkowej zgody autorów i ich opiekunów. 



2. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające treści niezgodne z prawem oraz 
mogące prowadzić do naruszenia praw innych osób. 

3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie 
zgody rodziców/opiekunów prawnych uczestnika na: 

- przetwarzanie danych osobowych ich dziecka przez Organizatora (zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 
2016 r., poz. 922); 

- publikację wizerunku dziecka oraz jego pracy wraz z podaniem imienia i 
nazwiska oraz wieku dziecka w zakresie niezbędnym do realizacji celów 
związanych z konkursem; 

4. Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Kapituła konkursu, której decyzje 
są ostateczne. 

5. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora, który zastrzega 
sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków 
uczestnictwa w Konkursie, a także do przerwania Konkursu lub jego zakończenia bez 
dokonania wyboru zwycięskich projektów, w każdym momencie, bez podawania 
przyczyn.  

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w 
Konkursie. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 stanowiący formularz 
zgłoszeniowy. 
 

 

 
 
 
 



Załącznik nr 1 
do Regulaminu Konkursu 

Lp. Formularz zgłoszenia udziału w Konkursie ekologicznym dla dzieci promującym 
odnawialne źródła energii pn. „Chroniąc planetę stawiajmy na OZE” 

1. Dane autora pracy Imię 

2. Nazwisko 

3. Wiek 

4. Klasa IV V VI 

5. Rodzice/Opiekunowie 
Prawni 

Imiona i Nazwiska 

Telefony Kontaktowe 

Adres 

7. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu ekologicznego dla dzieci promującego OZE pn. „Chroniąc 
planetę stawiajmy na OZE” dostępnym m. in. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu i akceptuję jego treść.  
Ponadto wyrażam zgodę na : 

   przetwarzanie ww. danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z konkursem 
przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016 
r., poz. 922.)  

 publikację wizerunku dziecka oraz jego pracy wraz z podaniem imienia, nazwiska i wieku dziecka.  
Jednocześnie przyjmuję do widomości, że dane osobowe są przekazywane dobrowolnie, a osobie, która wyraża zgodę 
na ich przetwarzanie przysługuje prawo do ich wglądu, kontroli i poprawiania. 

 
 

……………………………………………………………………………………… 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

4. Nazwa szkoły 

Imię i nazwisko dyrektora szkoły Telefon 

Adres szkoły Ulica Numer 

Miejscowość Kod pocztowy 

Gmina Powiat 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu ekologicznego dla dzieci 
promującego OZE pn. „Chroniąc planetę stawiajmy na OZE” dostępnym m. in. na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i 
akceptuję jego treść.  
 
 

 
……………………………………………………………………………………… 

Podpis dyrektora szkoły zgłaszającej pracę    
 


