Konkurs plastyczny z zakresu ochrony powietrza
oraz wpływu roślin na oczyszczanie powietrza
dla dzieci szkół podstawowych i zerówek województwa wielkopolskiego.

REGULAMIN

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki na jakich jest prowadzony konkurs pn. „Konkurs plastyczny z zakresu
ochrony powietrza oraz wpływu roślin na oczyszczanie powietrza dla dzieci szkół podstawowych
i zerówek województwa wielkopolskiego (zwany dalej Konkursem).
2. W Konkursie mogą brać udział dzieci z klas podstawowych i zerówek zlokalizowanych
w woj. wielkopolskim (zwane dalej Uczestnikiem),
3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem
do przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. Konkurs został ogłoszony przez Fundację Zielone Wzgórze, która jest jednocześnie jego
Organizatorem.
5. Adres Organizatora:
Fundacja Zielone Wzgórze
ul. Kostrzewskiego 14
62-022 Rogalinek
3.
Pytania
w
sprawach
dotyczących
Konkursu
można
kierować
na
adres
d.swiatowa@fundacjazielonewzgorze.pl bądź bezpośrednio pod numerem telefonu +48 503 544 407.
4. Konkurs dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15 a, 60-541 Poznań (WFOŚiGW).
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§2
CEL KONKURSU
1. Celem Konkursu jest zachęcenie dzieci ze szkół podstawowych i zerówek z województwa
wielkopolskiego do zgłębienia wiadomości z zakresu ochrony powietrza oraz pozytywnego wpływu
roślin na oczyszczanie powietrza.
2. Dodatkowym celem Konkursu jest kształtowanie postaw proekologicznych, podniesienie
świadomości wśród dzieci odnośnie zanieczyszczenia powietrza smogiem i sposobów na poprawę jego
jakości oraz wzrost poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego w ich najbliższym
otoczeniu.

§3
NAGRODY ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Komisja Konkursowa wybiera 3 najlepsze prace plastyczne, nagradzając je następująco:
I miejsce – zielony kącik ekologiczny o powierzchni do 8 m2 oraz warsztaty z zakresu ochrony
środowiska prowadzone dla zwycięskiej klasy.
II miejsce – zielony kącik ekologiczny o powierzchni do 6 m2 oraz warsztaty z zakresu ochrony
środowiska prowadzone dla zwycięskiej klasy.
III miejsce – zielony kącik ekologiczny o powierzchni do 5 m2 oraz warsztaty z zakresu ochrony
środowiska prowadzone dla zwycięskiej klasy.

2. Zielone kąciki ekologiczne zostaną zlokalizowane w 3 zwycięskich szkołach w miejscu
umożliwiającym jego funkcjonowanie. Miejsce lokalizacji zielonego kącika zostanie uzgodnione
z dyrekcjami zwycieskich szkół. Przedstawiciel szkoły także w ramach nagrody zostanie przeszkolony
w zakresie obsługi zielonego kącika oraz z zakresu ochrony powietrza w zw. z zielonym kącikiem
ekologicznym oraz zostaną przekazane wiadomości merytoryczne w zakresie wpływu roślin
na oczyszczanie powietrza oraz walkę ze smogiem w taki sposób aby przedstawiciel szkoły mógł
przekazać te informację zarówno radzie pedagogicznej oraz dzieciom w szkole. Ekologiczne zielone
kąciki będą zawierały po 36 sztuk roślin na 1m2 ( przykładowa realizacja stanowi załącznik nr 4
do niniejszego Regulaminu).

3. Warsztaty ekologiczne dla zwycięckich klas obejmować będą swym zakresem tematykę ochrony
powietrza i wpływu roślin na nasze zdrowie. Na warsztatach dzieci poza nowymi wiadomościami będą

pracowały z roślinami – otrzymają specjalną ramkę w formie obrazu na ścianę wraz z doniczkami
w które będą przesadzać rośliny. Po warsztatach „zielony obraz” zostanie zawieszony w klasie
co umożliwi dziecom zazielenienie własnej klasy.
3. Zwycięzca zobowiązany będzie przed otrzymaniem nagrody do ustalenia z Fundacją Zielone
Wzgórze daty montażu kącika ekologicznego, który odbędzie się pomiędzy 18 listopada a 22 listopada
2019r. lub pomiędzy 25 listopada - 30 listopada 2019r.
4. W przypadku, gdy Organizator nie otrzyma potwierdzenia dat montażu w ww. terminie może
przyznać nagrodę kolejnemu Uczestnikowi z listy rankingowej.
5. Zwycięzka klasa jest zobowiązany do stawienia się w siedzibie Organizatora w ustalonym
z Organizatorem terminie w dniu pomiędzy 18 listopada 2019r., a 30 listopada 2019r. w celu realizacji
nagrody w postaci warsztatów z zakresu ochrony środowiska.
6. W przypadku, gdy Organizator nie otrzyma potwierdzenia daty warsztatów od Zwycięckiej klasy
w ww. terminie może przyznać nagrodę kolejnemu Uczestnikowi z listy rankingowej.
7. Szkoła zwycięzkiej klasy jest odpowiedzialna za transport oraz ubezpieczenie uczestników
warsztatów. Organizator nie partycypuje w kosztach transportu i ubezpieczenia uczestników
warsztatów.

§4
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Konkurs trwa od dnia 1 października do 31 października 2019 r. (decyduje data wpływu prac
plastycznych wraz z kompletnymi załącznikami do Fundacji Zielone Wzgórze na adres wskazany w § 2
pkt 2 Regulaminu).
2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie do Fundacji Zielone Wzgórze pracy
plastycznej wraz z poprawnie wypełnionymi załącznikami do niniejszego Regulaminu - załącznikiem 1
i załącznikiem 2.
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi,
nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne
ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
4. Organizator udostępnia na stronie www.fundacjazielonewzgorze.pl plik z opowieścią dla dzieci
o Gardensach, bohaterach którzy zazieleniają naszą planetę.
5. Przed przystąpieniem do wykonania prac plastycznych należy pobrać plik oraz wyświetlić go w klasie
która przystępuje do Konkursu. Przekazana w animacji opowieść dotycząca małych bohaterów
Gardensów umożliwi zdobycie wiedzy dotyczącej ochrony powietrza i pozytywnego wpływu roślin
na redukcję zanieczyszczeń oraz zainspiruje dzieci do stworzenia konkursowych zielonych ścian,
tzw. ogrodów wertykalnych, które oczyszczają powietrze.

6. Prace zgłaszane do Konkursu muszą być zgodne z tematyką Konkursu.
7. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby
plakatowe, wycinanki itp.).
8. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie 500 x 700 mm.
9. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: klasa, nazwa i adres szkoły, imię
i nazwisko wychowawcy klasy.
10. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą lub kurierem na adres
wskazany w § 2 pkt 2 Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2019 roku
(decyduje data wpływu do siedziby Fundacji Zielone Wzgórze).
11. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
12. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
13. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

§5
OCENA PRAC UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Oceny prac Uczestników Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Fundację Zielone
Wzgórze.
2. Rozstrzygnięcia w ramach prac Komisji Konkursowej zapadają większością głosów jej członków.
3. W przypadku równej ilości głosów - głos decydujący ma Przewodniczący Komisji.
4. Uczestnicy Konkursu będą oceniani według następujących kryteriów:
I) kryterium formalne: ocena 0 - 1 pkt, gdzie 0 pkt uniemożliwia ocenę merytoryczną prac
•
•
•

złożenie kompletnych, wypełnionych załączników, 0 lub 1pkt
spełnianie kryterium grupy docelowej ( klasa szkoły podstawowej, lub zerówka zlokalizowana
w woj. wielkopolskim), 0 lub 1pkt
wskazane miejsce do montażu kącika ekologicznego umożliwi jego funkcjonowanie ( ocena
na podstawie załącznika nr 3), 0 lub 1pkt

II) kryterium merytoryczne,
•
•

zgodność z tematyką zaproponowaną w regulaminie i animacji dla dzieci o Gardensach;
0 do 15 pkt
oryginalność i pomysłowość; 0 do 5 pkt

•

estetyka wykonania pracy. 0 do 5 pkt

5. Komisja Konkursowa wyłoni 3 zwycięskich Uczestników Konkursu.
6. Spośród wszystkich zgłoszonych Uczestników Komisja Konkursowa wyłoni 15 najlepszych prac, które
zostaną zaprezentowane w Galerii w siedzibie Fundacji Zielone Wzgórze oraz na stronie internetowej
www.fundacjazielonewzgorze.pl.
7. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne i nie służy od niego żaden środek odwoławczy.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie Zwycięzców nastąpi do 10 listopada 2019 r.

§7
POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH RODO i PRAW AUTORSKICH
1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac
na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania
(np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie
do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach oraz zgodą na ich publiczne
wykorzystanie.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 swobody przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
„RODO”), informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Fundacja Zielone Wzgórze,
z siedzibą przy. ul. Kostrzewskiego 14, 62-022 Poznań, NIP 7773311415, REGON: 369667706,
e-mail: d.swiatowa@fundacjazielonewzgorze.pl
2) Fundacja Zielone Wzgórze będzie przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu w celu realizacji
przedsięwzięcia, w tym w szczególności w celu: potwierdzania udziału w Konkursie oraz przekazania
nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
3) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem
przy realizacji celów przetwarzania.
4) Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;
b) żądania sprostowania danych osobowych;
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
e) żądania przeniesienia danych osobowych.
5) Każda z osób, których dane dotyczą ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
6) Każda z osób, których dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna,
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze. zm.) lub innych krajowych przepisów
służących stosowaniu RODO. Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób
zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym
przez Administratora będzie skutkować nie spełnieniem kryterium formalnego udziału w Konkursie.
6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe
do prezentowanej przez siebie pracy, które powstaną w związku i w wyniku uczestnictwa w Konkursie,
w tym w szczególności wszystkie autorskie prawa majątkowe przysługujące autorom i wszystkim innym
osobom współuczestniczącym w jej tworzeniu.
7. Finaliści Konkursu są zobowiązani, przed wręczeniem nagród, do zawarcia pisemnej umowy
o przeniesienie na Fundację Zielone Wzgórze autorskich praw majątkowych dotyczących prac
plastycznych zgłoszonych w Konkursie na wszystkich – znanych w chwili złożenia prac plastycznych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z dnia 5 maja 2017 r. poz. 880) oraz w zakresie: wprowadzania do pamięci twardego dysku komputera,
na pamięci przenośnej, nośnikach cyfrowych i papierowych; publicznego udostępniania projektów
zespołów szkolnych lub ich części w sieci Internet lub w inny sposób, tak aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; utrwalania projektów zespołów szkolnych
na wszelkiego rodzaju nośnikach informatycznych oraz drukiem; zwielokrotniania i wprowadzania
do obrotu utrwalonych egzemplarzy projektów zespołów szkolnych; wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie projektów zespołów szkolnych;
opracowania projektów zespołów szkolnych przez tłumaczenie na dowolny język; zezwalanie
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w zakresie w/w pól eksploatacji. W przypadku odmowy
podpisania umowy, o której mowa powyżej, Fundacja Zielone Wzgórze ma prawo wstrzymać wydanie
nagrody.
8. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że przenoszone w ramach umowy prawa autorskie nie będą
w chwili ich przejścia na Fundację Zielone Wzgórze obciążone prawami osób trzecich, a także, że osoby
uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku
do Fundacji Zielone Wzgórze.
9. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw
autorskich do prac zgłoszonych w Konkursie na każdym odrębnym polu eksploatacji.

10. Przewidziane regulaminem pola eksploatacji dotyczą wykorzystywania tak oryginałów prac,
jak i ich kopii.
11. Fundacja Zielone Wzgórze nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestnika Konkursu
jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do pracy
lub jej poszczególnych składników w sposób i zakresie opisanym w regulaminie.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji na stronie internetowej Fundacji
Zielone Wzgórze pod adresem www.fundacjazielonewzgorze.pl.
2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem spory rozstrzyga Fundacja Zielone Wzgórze.
4. Fundacja Zielone Wzgórze zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie,
o czym Uczestnicy Konkursu zostaną poprzez stosowne ogłoszenie na stronie internetowej
www.fundacjazielonewzgorze.pl.
5. Fundacja Zielone Wzgórze zastrzega sobie możliwość wykorzystania nadesłanych w Konkursie prac
plastycznych w materiałach własnych, publikacjach oraz na stronie internetowej związanej z realizacją
Konkursu.
6. Za datę dostarczenia do Fundacji Zielone Wzgórze wszelkiej korespondencji dotyczącej Konkursu
przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Fundacji Zielone Wzgórze lub datę skutecznego dostarczenia
drogą mailową.
7. Pisma z Fundacji Zielone Wzgórze skierowane do Uczestników Konkursu drogą elektroniczną
(e-mailem) na adres e-mailowy podany w Karcie zgłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone z dniem
wysłania pisma drogą elektroniczną (e-mailem). Uczestnicy Konkursu odpowiadają za poprawność
danych kontaktowych.
8. Fundacja Zielone Wzgórze zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w przypadku
niespełnienia wymogów regulaminu Konkursu.

Załącznik 1
FORMULARZ UCZESTNICTWA
„Konkurs plastyczny z zakresu ochrony powietrza oraz wpływu roślin na oczyszczanie powietrza
dla dzieci szkół podstawowych i zerówek województwa wielkopolskiego”

Dane szkoły/ zerówki:
Nazwa ....................................................................................................................................................
Adres ....................................................................................................................................................
Klasa …………………
Wychowawca klasy (oraz) ..................................................................
imię i nazwisko

...................................
nr telefonu

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
oochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)
przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu
zgodnie z regulaminem Konkursu.
Oświadczam, że wskazana powyżej klasa jest autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs
oraz, że nie narusza ono jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów
prawa.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu
Plastycznego z zakresu ochrony powietrza oraz wpływu roślin na oczyszczanie powietrza dla dzieci
szkół podstawowych i zerówek województwa wielkopolskiego.

........................................................................
(podpis wychowawcy klasy)
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........................................................................
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
oochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)
przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu
zgodnie z regulaminem Konkursu.
Oświadczam, że wyrażam zgodę aby szkoła, której jestem Dyrektorem (lub osobą upoważnioną) brała
udział w „Konkursie plastycznym z zakresu ochrony powietrza oraz wpływu roślin na oczyszczanie
powietrza dla dzieci szkół podstawowych i zerówek województwa wielkopolskiego.”
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu
Plastycznego z zakresu ochrony powietrza oraz wpływu roślin na oczyszczanie powietrza dla dzieci szkół
podstawowych i zerówek województwa wielkopolskiego, a w szczególności zobowiązuję się
do uzgodnienia z Fundacją Zielone Wzgórze terminu i miejsca umieszczenia zielonego kącika
ekologicznego oraz terminu warsztatów ekologicznych.

…………………………………………
Imię i nazwisko

………………………………………..
sprawowana funkcja

........................................................................
(podpis Dyrekcji Szkoły)
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Załącznik 2
Warunkiem formalnym przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie do Fundacji Zielone Wzgórze opisu
planowanego miejsca instalacji nagrody – tj. kącika ekologicznego w celu wykazania, że żywe rośliny
umieszczone w zielonym kąciku ekologicznym będą miały odpowiednie warunki do jego
funkcjonowania. Informujemy, że wskazana lokalizacja kącika ekologicznego musi spełniać poniższe
warunki:
1.
2.
3.
4.

Ściana odporna na obciążenie (ściana musi utrzymać konstrukcję o wadze 60 kg/m2)
Brak klimatyzacji i przeciągu w pobliżu zielonego kącika ekologicznego
Zapewnienie dostępu do światła dziennego
Zapewnienie punktu elektrycznego w pobliżu ściany (max. 3 m od miejsca montażu)

Prosimy o podanie następujących danych:
1. Całkowite wymiary ściany przeznaczonej na ogród (szer. x wys.). …………………………………………
2. Informacja odnośnie lokalizacji oraz rodzaju pomieszczenia ( np. sali/ pomieszczenia/
korytarza) w której znajdzie się kącik ekologiczny oraz piętra na którym planowany jest
do montażu zielony kącik ekologiczny.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Proszę dołączyć 3 zdjęcia (wydruki) miejsca planowanej lokalizacji kącika ekologicznego.
4. W przypadku pytań dot. wypełniania nin. załącznika prosimy o kontakt mailowy na adres
d.swiatowa@fundacjazielonewzgorze.pl lub kontakt tel. pod nr +48 503 544 407.

Załącznik nr 4

Przykładowa realizacja zielonego kącika ekologicznego oraz inspiracja do wykonania prac
plastycznych

