
UCHWAŁA NR 3190/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 28 STYCZNIA 2021 R. 

 

w sprawie: przeprowadzenia KONKURSU EKOLOGICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PROMUJĄCEGO 

OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  

co następuje: 

§ 1. 

Postanawia się przeprowadzić konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży promujący OZE pt. „CZTERY 

PORY ROKU Z OZE” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, 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. 

Upoważnia się Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do złożenia oświadczenia woli  

w zakresie przejęcia autorskich praw majątkowych do prac Laureatów Konkursu. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 3190/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKPOLSKIEGO  

Z DNIA 28 STYCZNIA 2021 R. 

 

w sprawie: przeprowadzenia KONKURSU EKOLOGICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PROMUJĄCEGO 

OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Organizacja konkursu ma na celu edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej na temat 

odnawialnych źródeł energii wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych. Konkurs 

ma za zadanie, także zwiększyć świadomość wśród uczniów odnośnie: 

 alternatyw dla paliw kopalnych,  

 zagrożeń dla środowiska związane z korzystaniem ze źródeł konwencjonalnych oraz jaki one 

mają wpływ na zmiany klimatu, 

 pór roku najlepszych dla różnych rodzajów odnawialnych źródeł energii. 

Konkurs jest realizowany w ramach ”Wielkopolskich Dni Energii 2021”. Uwzględniając powyższe, 

podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

Środki na realizację ww. Konkursu w wysokości 39.400,00 zł, zostały zabezpieczone w budżecie 

Województwa Wielkopolskiego. 

Klasyfikacja budżetowa: 

Dział: 010, Rozdział: 01095, § 4190 

Zadanie budżetowe: 

W/2021/WF/01 – WL 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
do Uchwały nr 3190/2021 
z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 
REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PROMUJĄCEGO OZE 

PT.: ”CZTERY PORY ROKU Z OZE” DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

§ 1. 
Temat i cel Konkursu 

1. Konkurs ogłoszony jest pod tytułem „CZTERY PORY ROKU Z OZE”. 
2. Tematem przewodnim Konkursu jest promowanie odnawialnych źródeł energii  

i jej oszczędzanie w ciągu całego roku. Przedstawienie wykorzystywanych instalacji 
odnawialnych źródeł energii na tle scenerii wiosny, lata, jesieni i zimy ma na celu  
utwierdzenie potencjalnego odbiorcy prac w przekonaniu, że bez względu na rodzaj 
instalacji i możliwą zmianę produktywności zależnej od pory dnia i roku, źródła te 
zaopatrują nas w energię przez cały czas, korzystnie wpływając na bilans emisji gazów 
cieplarnianych, jakie towarzyszą produkcji energii na świecie.   

3. Celem Konkursu jest: 
1) promowanie wśród uczniów szkół podstawowych odnawialnych źródeł energii; 
2) edukacja ekologiczna; 
3) uświadomienie potrzeby zmiany nawyków uczniów biorących udział w Konkursie, 

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

4) przedstawienie korzyści wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii; 
5) rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych, 
6) poznawanie jak region dostosowuje się do zmian klimatu i ma na swoim obszarze 

odnawialne źródła energii. 
§ 2. 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 
2. Obsługę Konkursu prowadzi Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
3. Konkurs jest częścią projektu pn. „Wielkopolskie Dni Energii 2021” 
4. Współorganizatorami Konkursu mogą zostać instytucje i organizacje, które zgłoszą chęć 

współpracy. 
5. Informacje o Konkursie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz rozesłane  
do urzędów miast i gmin województwa wielkopolskiego. 

 



§ 3. 
Zasięg Konkursu 

1. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa wielkopolskiego. 
2. Kapituła wybiera 3 najlepsze prace, proponując I, II i III miejsce oraz po jednym 

wyróżnieniu z każdego subregionu według następującego przyjętego na potrzeby 
Konkursu, podziału terytorialnego Województwa Wielkopolskiego: 
1) subregion kaliski (powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, 

ostrzeszowski, pleszewski, miasto na prawach powiatu – Kalisz); 
2) subregion koniński (powiaty: kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński, miasto 

na prawach powiatu – Konin); 
3) subregion leszczyński (powiaty: gostyński, kościański, leszczyński, nowotomyski, 

rawicki, wolsztyński, miasto na prawach powiatu – Leszno); 
4) subregion pilski (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, 

pilski, szamotulski, wągrowiecki, złotowski); 
5) subregion poznański (powiaty: gnieźnieński, grodziski, obornicki, poznański, średzki, 

śremski, miasto na prawach powiatu – Poznań). 
 

§ 4. 
Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie, według własnego pomysłu, pracy – plakatu  
w formacie A3, w dowolnej technice plastycznej. 

2. Prace przeznaczone na Konkurs muszą ściśle dotyczyć tematu Konkursu zgodnie  
z § 1 ust. 2 

3. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika Konkursu. Wykluczone  
są prace zbiorowe. 

§ 5. 
Uczestnicy Konkursu 

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

2. W Konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji Konkursu. 
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast podanie danych osobowych uczestnika 

jest niezbędne do rozstrzygnięcia Konkursu i wydania nagród. 
§ 6. 

Warunki uczestnictwa 

1. Placówka oświatowa zgłasza swoje uczestnictwo w Konkursie poprzez przesłanie 
wypełnionego formularza zgłoszeniowego wyłącznie pocztą elektroniczną na adres  
e-mail: wde@umww.pl, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,  



w nieprzekraczającym terminie do dnia 12 lutego 2021 r. Przesłanie wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego stanowi akceptację postanowień Regulaminu Konkursu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie pracy konkursowej, o której mowa  
w § 4 wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik  
nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Pracę konkursową należy dostarczyć za pośrednictwem placówki oświatowej, do której 
uczęszcza uczestnik Konkursu.  

4. Placówki oświatowe zgłaszają prace uczestników Konkursu do siedziby Organizatora,  
do 16 kwietnia 2021 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego),  
na adres: 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
al. Niepodległości 34 

61-714 Poznań 
 
5. Prace, które wpłyną po terminie wskazanym w § 6, ust. 3 nie zostaną dopuszczone  

do Konkursu.  
6. Każdy uczestnik – autor pracy może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową. 
7. Każda placówka oświatowa może zgłosić maksymalnie trzy prace konkursowe. 
8. Nadesłanie większej liczby prac na Konkurs z tej samej placówki oświatowej, powoduje 

dyskwalifikację wszystkich prac nadesłanych przez placówkę. 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które do niego nie dotarły  

z przyczyn od niego niezależnych. 
10. Pracy nie należy oprawiać. 
11. Praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika 

Konkursu, nazwą szkoły. 
12. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac, w trakcie ich przewozu lub przesłania. 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej 

jakości technicznej. 
14. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane 

ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie. 
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających  

ww. warunków.  
16. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak 

również z niego wyłączonych. 
17. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 
18. Koszty wykonania prac ponoszą rodzice lub opiekun prawny. 
 
 
 



§ 7. 
Kapituła Konkursu 

1. Kapitułę Konkursu powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 
Kandydatury na członków Kapituły przedstawia Dyrektor Departamentu Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi. 

2. W skład Kapituły wchodzi od 4 do 7 osób, spośród których zostaje wybrany 
Przewodniczący. 

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

w § 6, ust. 3 
5. Kapituła jest niezależna w ocenie i wyborze najlepszych prac konkursowych. 

§ 8. 
Ocena prac plastycznych  

1. Przy ocenie prac konkursowych Kapituła weźmie pod uwagę : 
1) zgodność z tematyką Konkursu,  
2) stopień trudności wykonania oraz estetykę wykonania,  
3) pomysłowość.  

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

3. Kapituła sporządza protokół z obrad, który przedstawia Zarządowi Województwa 
Wielkopolskiego wraz z listą rankingową nominowanych i wyróżnionych prac  
oraz propozycją nagród. 

§ 9. 
Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 14 maja br. 
2. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje uchwałę o przyznaniu nagród  

i wyróżnień na podstawie propozycji przedstawionej przez Kapitułę Konkursu.  
3. Laureaci oraz wyróżnieni uczniowie najlepszych prac otrzymują nagrody rzeczowe. 
4. Szkoły, do których uczęszczają Laureaci otrzymują, na zasadach przewidzianych w 

przepisach prawa, nagrodę finansową: 
 I miejsce – 1500 zł brutto, 
 II miejsce – 1000 zł brutto,  
 III miejsce – 500 zł brutto, 
która zostanie przekazane na konto bankowe  placówki oświatowej jeśli jest 
prywatna/społeczna lub właściwej jednostki terytorialnej pełniącej nadzór nad szkołą. 

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



6. W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów wystąpi konieczność 
odprowadzenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody 
rzeczowej, ponosi go Organizator Konkursu. 

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

8. Laureaci zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Konkursu pisemnie oraz telefonicznie. 
9. Informacja o Laureatach i wyróżnionych uczniach zostanie przekazana pisemnie  

i telefonicznie również do placówek oświatowych, które zgłosiły zwycięskie prace. 
10. O terminie i miejscu wręczenia nagród Laureaci i wyróżnieni uczniowie zostaną 

powiadomieni najpóźniej na 1 tydzień przed planowaną datą wydarzenia. Wręczenie 
nagród będzie wydarzeniem publicznym, z którego materiały prasowe będą 
wykorzystywane do promocji Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskich Dni 
Energii.  

11. Rodzic / opiekun prawny wraz Laureatem / wyróżnionym uczniem zobowiązani są  
do odbioru nagrody w dniu ich wręczenia lub którzy nie będą mogli osobiście odebrać 
nagrody w dniu ich wręczenia z przyczyn niezależnych od nich, upoważniają osoby trzecie 
do odebrania nagrody 

12. Laureatom nie przysługuje możliwość przeniesienia praw do uzyskania nagrody na osoby 
trzecie. 

13. Rodzice/opiekunowie prawni Laureatów / wyróżnionych uczniów, przed  
wręczeniem/przekazaniem nagrody, zobowiązani są do podpisania protokołu wydania 
nagrody oraz porozumienia o przekazaniu autorskich praw majątkowych do 
nagrodzonych prac w brzmieniu określnym w załączniku nr 5 do niniejszego regulaminu. 

14. W przypadku braku możliwości zorganizowania uroczystego wręczania nagród 
Laureatom, wyróżnionym uczniom i szkołom, z przyczyn niezależnych od Organizatora, 
Organizator zastrzega sobie możliwość wysyłki nagród wraz dokumentacją, tj.: 
protokołem przekazania nagrody, Klauzulą Informacyjną, Porozumieniem, Zgodą na 
wykorzystanie wizerunku do Laureatów i wyróżnionych uczniów. 

15. Rodzice / opiekunowie prawni Laureatów / wyróżnionych uczniów mogą wyrazić zgodę  
na późniejsze przetwarzanie wizerunku Laureatów /wyróżnionych uczniów do promocji 
Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolskich Dni Energii zgodnie  
z załącznikiem nr 5. Brak zgody nie skutkuje wyłączeniem z udziału w Konkursie. 

§ 10. 
Postanowienia końcowe 

1. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające treści niezgodne z prawem  
oraz mogące prowadzić do naruszenia autorskich praw majątkowych i niemajątkowych 
innych osób. 

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, zapoznanie się z 
Klauzulą Informacyjną – Załącznik nr 3.  



3. Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem dotyczące przeprowadzenia Konkursu 
rozstrzyga Kapituła Konkursu, której decyzje są ostateczne. 

4. Placówki oświatowe biorące udział w konkursie są administratorami danych osobowych 
uczestników na etapie szkolnym. 

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: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy placówki oświatowej,  
2) Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy ucznia,  
3) Załącznik nr 3 – Klauzula Informacyjna, 
4) Załącznik nr 4 – Zgodna na przetwarzanie wizerunku, 
5) Załącznik nr 5 – Porozumienie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
do Regulaminu Konkursu  

ekologicznego dla dzieci i młodzieży promującego OZE  
pt. ”CZTERY PORY ROKU Z OZE”  

dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych 

Formularz zgłoszenia do udziału w Konkursie 
ekologicznym dla dzieci i młodzieży promującym OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” 

 dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych  
Nazwa szkoły  

Imię i Nazwisko dyrektora szkoły 

Imię i Nazwisko koordynatora Konkursu  

E-mail koordynatora Konkursu  

Adres szkoły – 
pieczątka szkoły 
(proszę o czytelne 
wpisywanie danych  
i wypełnienie wszystkich 
pozycji) 

E-mail Telefon 

Ulica Numer 

Miejscowość Kod pocztowy 

Gmina Powiat 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży 
promującego OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, 
dostępnym m. in. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu i akceptuję jego treść.  
 
 

……………………………………………………………………………………… 
Podpis dyrektora /wicedyrektora szkoły zgłaszającej pracę  

 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
do Regulaminu Konkursu ekologicznego  
dla dzieci i młodzieży promującego OZE  

pt. ”CZTERY PORY ROKU Z OZE”  
dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych 

 

Formularz zgłoszenia udziału Konkursie 
ekologicznym dla dzieci i młodzieży promującego OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” 

uczniów dla klas IV-VI szkół podstawowych 
Dane autora pracy 
(proszę o czytelne 
wpisywanie danych) 

Imię 

Nazwisko 

Wiek 

Klasa 
 

Rodzice/Opiekunowie 
Prawni 

(proszę o czytelne 
wpisywanie danych  
i wypełnienie wszystkich 
pozycji) 

Imię i Nazwisko: 

Telefony Kontaktowe: 

Adres: 

E-mail: 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu ekologicznego dla dzieci młodzieży promującego OZE  
pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i jego załącznikami, dostępnym m. in. na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i akceptuję jego treść.  
 
 

……………………………………………………………………………………… 
Podpis rodzica/Opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

Nazwa szkoły  

Pieczątka szkoły 
 

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

Podpis dyrektora /wicedyrektora szkoły zgłaszającej pracę  
 

 
 
 



 Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu ekologicznego  
dla dzieci i młodzieży promującego OZE  

pt.: ”CZTERY PORY ROKU Z OZE”  
dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem danych osobowych Państwa informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 
Poznań. 

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:  
a. realizacji i rozliczenia Konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży promującego OZE pt. 

„CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,  
b. archiwizacji, 
c. przeniesienia praw autorskich, do nadesłanych prac. 

3. Dane osobowe Państwa przetwarzamy:  
a. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka  

na potrzeby promocji Województwa Wielkopolskiego w ramach Konkursu ekologicznego dla 
dzieci i młodzieży promującego OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla uczniów klas 
IV-VI szkół podstawowych,  

b. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
c. w związku z zawartą umową dotyczącą przeniesienia praw autorskich. 

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z 
Inspektorem ochrony danych osobowych, pod adresem Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 
Poznań,  poprzez skrzynkę elektroniczną ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: 
inspektor.ochrony@umww.pl. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat licząc od roku następnego w którym 
zakończono ww. Konkurs ekologiczny zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 

6. Udział w konkursie jest dobrowolny, podanie danych osobowych jest warunkiem umownym a ich 
niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w Konkursie ekologicznym dla dzieci i młodzieży 
promującym OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla uczniów klas IV-VI szkół 
podstawowych. 

7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 
3a. 

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku 
o którym mowa w pkt. 3a. 

9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku o którym mowa w 
pkt. 3a lub 3c i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania. 

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

12. Państwa dane osobowe będą ujawniane: 



a. Kapitule konkursowej; 
b. Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu; 
c. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 

w przypadku Laureatów i wyróżnionych uczniów; 
d. podmiotom świadczącym usługi na podstawie zawartych umów dotyczących: serwisu  

i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania 
przesyłek pocztowych. 

13. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia 
jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Załącznik nr 4 
do Regulaminu Konkursu ekologicznego  
dla dzieci i młodzieży promującego OZE  

pt.: ”CZTERY PORY ROKU Z OZE”  
dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych 

 
 

 
 

 
 
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzaniem (w tym pozyskanie, przechowywanie  

i publikację) wizerunku ……………………………….…………(imię i nazwisko) Laureata Konkursu 

ekologicznego dla dzieci i młodzieży promującego OZE pt.: ”CZTERY PORY ROKU Z OZE” 

dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych przez Marszałka Województwa z siedzibą Urzędu 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 

Poznań, w celach promocyjnych Województwa Wielkopolskiego. 

Jestem świadoma/y przysługującego prawa do wycofania zgody, jak również faktu,  

że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 
 
 
        …………………………………… 
        Podpis Rodzica / Opiekuna prawnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 5 
do Regulaminu Konkursu ekologicznego  
dla dzieci i młodzieży promującego OZE  

pt.: ”CZTERY PORY ROKU Z OZE”  
dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych 

Porozumienie 

 

zawarte w dniu ………………………………….. 2021 roku, pomiędzy: 

 

Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu, 61-714 Poznań, al. Niepodległości 34, NIP: 778-13-46-888, REGON 631257816 

reprezentowanym przez 

Monika Paczyńska - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

a  

……………………………………………………………………. Rodzicem/Opiekunem prawnym Laureata Konkursu 
ekologicznego dla dzieci i młodzieży promującego OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla uczniów klas 
IV-VI szkół podstawowych, 

 

o następującej treści: 

§ 1. 

Laureat Konkursu przenosi na Województwo Wielkopolskie bezterminowo, nieodpłatnie autorskie 
prawa majątkowe do pracy nagrodzonej w Konkursie bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby 
kopii w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci 
komputerowych, 

2) wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów  
i konferencji, 

3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-
wizualnych i komputerowych, 

4) prawo do korzystania w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, 

5) zwielokrotniania poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym lub cyfrowym  
w postaci elektronicznej. 

 

§ 2. 

Porozumienie niniejsze sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 

 


