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Regulamin 
Konkursu plastycznego na ekologiczny plakat dla dzieci w wieku 

przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i świetlic środowiskowych 
z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji pt. 

„TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA” 
przyjęty uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Katowicach nr 1779/2021 z dnia 29.10.2021r. 

 
 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Celem Konkursu pt. „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA” (dalej: Konkurs) jest: 

a) szeroko pojęta edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój 
umiejętności plastycznych,  

b) zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody, 
c) popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych wykorzystywanych na ochronę 

środowiska, w tym czystego powietrza, 
d) promocja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

2. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. 
Adres Organizatora: ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice. 
Osoba do kontaktu w sprawie Konkursu: Joanna Kosma, tel. 32 60 32 305, e-mail: 
j.kosma@wfosigw.katowice.pl. 

3. Konkurs ma zasięg wojewódzki i obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów 
szkół podstawowych, świetlic środowiskowych z terenu województwa śląskiego. 

4. Nagrody dla zwycięzców, w formie rzeczowej, przyznaje Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

5. Organizacja Konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. 
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Rozdział II 

UCZESTNICY 
 

Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych 
i podopiecznych świetlic środowiskowych z województwa śląskiego w następujących 
kategoriach wiekowych: 
 Kategoria A – dzieci w wieku przedszkolnym, 
 Kategoria B – 6-7 lat, 
 Kategoria C – 8-9 lat, 
 Kategoria D – 10-11 lat, 
 Kategoria E – 12-13 lat, 
 Kategoria F – 14-15 lat, 

którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi 
w niniejszym regulaminie. 

 
 

 
Rozdział III 

FORMA PRAC KONKURSOWYCH 
 

1. Praca musi być wykonana: farbami akwarelowymi, farbami plakatowymi, pastelami, 
kredkami świecowymi, kredkami ołówkowymi lub mazakami.  

2. Format pracy: A3. Prace wykonane na innych formatach nie będą podlegały ocenie. 
3. Praca konkursowa musi być tematycznie związana z przyrodą, ze zmianami jakie 

zaszły lub powinny zajść w otoczeniu uczniów, dzięki środkom Unii Europejskiej 
wykorzystanym na ochronę środowiska, w tym na ochronę powietrza. 

4. Prace niezwiązane z tematem konkursu nie będą podlegały ocenie. 
5. W przypadku przystąpienia przez Uczestników do Konkursu, do pracy plastycznej 

powinna być dołączona wypełniona i podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego 
uczestnika karta zgłoszeniowa, stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – 
Kartą zgłoszenia do Konkursu. 
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Rozdział IV 
WARUNKI UDZIAŁU I PRZEBIEG KONKURSU 

 
1. Konkurs ogłoszony jest na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl. 
2. Prace konkursowe należy nadsyłać do 30 listopada 2021 roku do godz. 15.30 

(decyduje data wpływu do WFOŚiGW w Katowicach) na adres Organizatora  
(ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Prace 
przesłane po terminie nie będą brać udziału w konkursie. 

3. Każda praca musi być podpisana - na odwrocie - przez autora (imię i nazwisko autora, 
klasa, adres przedszkola/szkoły/świetlicy). Do pracy należy dołączyć zgłoszenie 
zawierające dane adresowe (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

4. Praca musi być wykonana samodzielnie. 
5. Każda placówka (przedszkole, szkoła podstawowa, świetlica środowiskowa) może 

zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace w każdej z kategorii A, B, C, D, E, F. W 
przypadku zgłoszenia większej liczby prac w ramach danej kategorii, zgłoszone przez 
placówkę prace w tej kategorii nie będą podlegać ocenie. Na karcie zgłoszeniowej 
należy zaznaczyć przez kogo zgłaszana jest praca dziecka. 

6. W Konkursie nie może brać udziału praca przedstawiana w innym konkursie. Musi 
być to praca wykonana tylko i wyłącznie na przedmiotowy Konkurs. 

 
 

Rozdział V 
JURY KONKURSU 

 
1. Nad oceną nadesłanych prac, wyborem laureatów oraz na prawidłowością przebiegu 

Konkursu będzie czuwać Jury Konkursu, w składzie min. 3 osobowym, powołane 
przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2021 roku. 
4. O miejscu i terminie wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną zawiadomieni 

pocztą elektroniczną i telefonicznie na adres szkoły/świetlicy. 
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Rozdział VI 
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 
1. W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla laureatów. 
2. Jury przyzna nagrody rzeczowe w każdej kategorii: 
 I miejsce w każdej z kat. A, B, C, D, E, F - dla autora pracy: nagroda o wartości  

ok. 700,00 zł, 
 II miejsce w każdej kat. A, B, C, D, E, F - dla autora pracy: nagroda o wartości  

ok. 600,00 zł, 
 III miejsce w każdej z kat. A, B, C, D, E, F - dla autora pracy: nagroda o wartości  

ok. 400,00 zł, 
 IV miejsce w każdej z kat. A, B, C, D, E, F - dla autora pracy: nagroda o wartości  

ok. 300,00 zł, 
 wyróżnienie - dla autora pracy nagroda o wartości ok. 200 zł. 

3. Jury ma prawo zmienić podział nagród w zależności od poziomu i liczby prac 
nadesłanych na Konkurs. 

4. Otrzymane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne oraz nie mogą być 
wymienione na ekwiwalent pieniężny. 

 

 
Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie 

prac w czasie transportu. Prace uszkodzone nie będą dopuszczone do Konkursu. 
3. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora – WFOŚiGW 

w Katowicach wraz z prawem do korzystania i rozporządzania w sposób 
nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji, 
z możliwością przekazywania praw osobom i podmiotom trzecim w tym: utrwalanie  
i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego 
urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego 
lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na 
wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio, audio-video, video, lub podobnych, 
światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach 
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komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci - publiczne udostępnianie pracy 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, 
telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia  
i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym,  
w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym 
też w serwisach multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomu-
nikacyjnych. 

4. Do publicznej wiadomości zostaną podane dane osobowe autorów nagrodzonych 
prac, w tym kategoria wiekowa, imię i nazwisko, szkoła oraz miejscowość. 

5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. 


