
 

Konkurs plastyczny 

„Wiosna z mojego okna”  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Wiosna z mojego okna”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

4. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu. 

 

§ 2 

Cele Konkursu 

1. Celem Konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w obszarze 

ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu z terenu województwa łódzkiego.  

2. Rozwijanie zdolności manualnych i artystycznych wśród dzieci i młodzieży. 

3. Wyłonienie i nagrodzenie autorów najlepszych prac.  

 

§ 3 

Przedmiot Konkursu 

Przedmiotem Konkursu jest własnoręczne wykonanie pracy plastycznej płaskiej w formie: rysunku, 
grafiki, obrazu, collage lub techniki mieszanej obrazującej budzącą się do życia wiosenną florę i faunę, 
którą autor pracy obserwuje z okna w ramach akcji #zostańwdomu, w związku z wprowadzeniem na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, dalej, jako Praca Konkursowa. 
 

§ 4 

Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych:  

a) kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym,  

b) kategoria II – uczniowie klas 0-3 szkół podstawowych,  

c) kategoria III – uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych.  

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną Pracę Konkursową. 

 



§ 5 

Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są gadżety promocyjne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

2. Nagrody zostaną przesłane pocztą tradycyjną lub kurierem do laureatów konkursu na adres 

korespondencyjny podany w zgłoszeniu do Konkursu, w terminie 5 dni roboczych od dnia 

ogłoszenia wyników konkursu.  

3. Organizator Konkursu przewiduje przyznanie nagród za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej 

kategorii wiekowej. 

4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zastrzega sobie prawo do 

przyznania, poza nagrodami głównymi opisanymi w § 5 pkt. 3, innych nagród bądź wyróżnień. 

 

§ 6 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie Pracy Konkursowej wraz z Załącznikami 

nr 1, 2, i 3 do niniejszego Regulaminu, zgodnie z poniższymi zasadami.  

2. Pracę Konkursową oraz Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy przesłać droga elektroniczną 

w formie skanu lub zdjęcia (podpisanego dokumentu, w przypadku Załączników)., 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2020 roku do godziny 23:59, na adres: 

promocja@wfosigw.lodz.pl. 

3. Zgłoszenie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego 

Regulaminu. 

5. Dodatkowo autor, rodzic lub opiekun autora może zamieścić cyfrowy zapis Pracy Konkursowej 

w komentarzu na profilu Organizatora na portalu Facebookwww.facebook.com/wfosigw.lodz 

w poście informującym o ogłoszeniu Konkursu. 

 

§ 7 

Ocena Prac Konkursowych 

1. Oceny Prac Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, złożona ze 

wszystkich pracowników Zespołu ds. Promocji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

2. Kryteria oceny Prac Konkursowych w skali od 1 do 5: 

a) trafność doboru tematu pracy w stosunku do tytułu konkursu 

b) pomysłowość 

c) estetyka 

d) oryginalność 

3. Ocenę Pracy Konkursowej stanowi suma punktów przyznanych w każdym z kryteriów przez 

każdego z członków Komisji. 

4. Ilość zdobytych punktów decyduje o kolejności przyznawania nagród, możliwe jest uzyskanie 

oceny ex aequo. 

5. Spośród wszystkich przesłanych prac Komisja wyłoni po 3 laureatów Konkursu w każdej kategorii 

wiekowej. 
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6. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne i nie służy na nie odwołanie. 

7. O wynikach Konkursu wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na 

wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail do dnia 30 maja 2020 roku. 

§ 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. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w formie 

pisemnej, w treści formularza zgłoszeniowego.  

3. Zgoda Uczestnika Konkursu może być w każdej chwili wycofana, poprzez przesłanie pisemnej 

informacji w tym zakresie na adres-mail Organizatora: fundusz@wfosigw.lodz.pl.  

4. Wycofanie zgody oznacza, iż Uczestnik nie ma możliwości dalszego uczestniczenia w Konkursie, 

a Organizator nie ma prawa do przetwarzania danych Uczestnika od momentu otrzymania 

informacji o wycofaniu zgody. Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem do momentu 

otrzymania informacji o wycofaniu zgody.  

5. Dane uczestników Konkursu w postaci: imienia, wieku i miejscowości zamieszkania autora pracy 

będą upubliczniane na stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych 

Organizatora.  

6. Każdy Uczestnik Konkursu zostaje poinformowany o swoich prawach zgodnie z art. 13 Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO) za pośrednictwem poniższej klauzuli informacyjnej: 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź.  

2) We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Uczestnik Konkursu 

możne się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod nr. tel. 42 66-34-145 lub adresem 

iod@wfosigw.lodz.pl.  

3) Przetwarzamy dane osobowe, jako Uczestników Konkursu „Wiosna z okna”, w celu podjęcia 

działań niezbędnych do jego realizacji i promocji.  

4) Podstawą prawną powyższego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.a RODO (zgoda Uczestnika 

Konkursu), która może być w każdej chwili wycofana.  

5) Przetwarzanie danych będzie trwało do czasu zakończenia realizacji Konkursu i ustania 

obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z jego przeprowadzeniem. Czas 

przetwarzania może być wydłużony do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W 

przypadku wycofania zgody Uczestnika na przetwarzanie danych – do momentu otrzymania 

przez Organizatora informacji o jej wycofaniu.  

6) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestniczenia w Konkursie.  

7) Uczestnik Konkursu ma prawo między innymi do:  

a) dostępu do treści swoich danych,  

b) sprostowania treści swoich danych,  

c) ograniczenia przetwarzania swoich danych,  

d) prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych Uczestnika, 

e) usunięcia danych (ograniczone w przypadku zaistnienia obowiązku prawnego 

wymagającego dalszego ich przetwarzania),  

f) prawo do przenoszenia swoich danych (ograniczone z uwagi na brak zautomatyzowanego 

przetwarzania).  
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8) W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje wobec Uczestnika 

Konkursu, nie będą zapadać wyłącznie automatycznie i nie buduje się żadnych jego profili. 

9) Jeśli Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, 

przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie 

zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych. 

10) Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane podmiotom, które mają do tego odpowiednie 

uprawnienia (organy władzy publicznej oraz administracji publicznej) lub z którymi Fundusz 

współpracuje w celu wykonywania swoich statutowych obowiązków (m.in. obsługa prawna, 

audyt zewnętrzny, obsługa informatyczna oraz serwis urządzeń, ochrona mienia) na podstawie 

pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych.  

 

§ 9 Prawa autorskie 

1. Z chwilą zgłoszenia Prac Konkursowych do Konkursu uczestnik nieodpłatnie upoważnia 

Organizatora do korzystania z zapisu elektronicznego prac na wskazanych poniżej polach 

eksploatacji w celu w celu informowania o przeprowadzonym Konkursie i jego zwycięzcach. 

Zapisy elektroniczne Prac Konkursowych mogą być wykorzystane i powielane do różnych 

publikacji bez dodatkowej zgody autorów lub ich opiekunów przez okres 6 lat. 

2. Uprawnienie do korzystania z Prac Konkursowych obejmuje następujące pola i formy 

eksploatacji: 

a) 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; 

b) w zakresie publikacji i rozpowszechniania utworu w całości lub w części oraz jego 

opracowań – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, w tym w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz 

we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji 

towarów, wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju 

mediach audio-wizualnych i komputerowych; 

3. Organizator nie przewiduje zwrotu kopii elektronicznych dostarczonych Prac Konkursowych 

i w momencie wprowadzenia ich przez Uczestnika do systemu teleinformatycznego poczty 

elektronicznej Organizatora nabywa własność udostępnionych mu egzemplarzy. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Prezes 

Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi . 

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.wfosigw.lodz.pl 

6. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 30 maja 2020 r. na stronie internetowej 

www.wfosigw.lodz.pl oraz na profilu Organizatora na portalu 

Facebookwww.facebook.com/wfosigw.lodz 
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