
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

„Nasze Naturalne Środowisko  Otula Flaga Biało-Czerwona” – I edycja .

§ 1. Organizator Konkursu.

1 Organizatorem Konkursu  jest  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony Środowiska  i  Gospodarki

Wodnej w Opolu, zwany dalej „Organizatorem”.

2 Adres Organizatora: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Opolu, ul. Krakowska 53, 45-018 Opole.

3 Osobami upoważnionymi do udzielania informacji  na temat Konkursu jest Pani Dorota

Pączek – specjalista  Zespołu OPiOS  WFOŚiGW w Opolu tel. 77 453 76 11 wew. 135,

e- mail:  zarzad@wfosigw.opole.pl      Pani Barbara Lesik  starszy specjalista ds. Doradztwa

Energetycznego  tel.77  453 76 11 wew.  141 ,  e-mail:  b.lesik@wfosigw.opole.pl i  Pan

Dariusz Grabowiecki  starszy specjalista ds. Doradztwa Energetycznego  tel.77 453 76 11

wew. 144 , e-mail: d.grabowiecki@wfosigw.opole.pl

4 Organizacja  Konkursu  oraz  nagrody są  finansowane  ze  środków Wojewódzki  Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
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5 Konkurs realizowany jest pod nazwą: „Nasze Naturalne Środowisko Otula Flaga Biało-

Czerwona”  –  I  edycja  .  Konkurs  skierowany  jest  do  dzieci  w  wieku  przedszkolnym

z terenu  województwa  opolskiego,  zwanymi  dalej  „uczestnikami”  lub  „autorami  prac”.

Zgłoszenia dokonuje przedszkole ( wytypowane przez Urząd Gminy  z terenu gminy), do

którego przypisany jest uczestnik konkursu.

6 Udział w Konkursie jest bezpłatny.

7 Koszt przesyłki prac ponoszą uczestnicy.

8 Nadesłane na Konkurs prace plastyczne, zwane dalej „pracami” nie podlegają zwrotowi.

9 Konkurs  plastyczny :  „Nasze  Naturalne  Środowisko Otula  Flaga Biało-Czerwona” –

I -edycja   jest  organizowany pod Honorowym Patronatem Pana Kornela Morawieckiego –

Marszałka  Seniora  ,   Pani  Katarzyny  Czochary  Posła   na  Sejm RP ,   Koordynatora

Programu 

      „Czyste Powietrze”, Honorowego Prezesa Stowarzyszenia – Członka Komitetu     

  Organizacyjnego  Wojewódzkich Obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jak    

   również Pana Marka Surmacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Opolu. 

§ 2. Cel Konkursu.

Celem Konkursu jest:

1 rozwijanie wrażliwości ekologicznej, kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem i

 całą przyrodą;

2 wyzwalanie pozytywnego stosunku do świata przyrody i dostrzegania jego niezwykłych

detali;

3 zwrócenie szczególnej uwagi  na rolę i znaczenie symboli narodowych, uczenie młodego

pokolenia  patriotyzmu  i  szacunku   do  symboli  narodowych   takich  jak  np.  dla  flagi

Rzeczypospolitej Polskiej  oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej

4 umożliwienie zaprezentowania indywidualnych zdolności twórczych.

§ 3. Założenia organizacyjne.

1 Każde przedszkole  może nadesłać nie więcej niż pięć prac.



2 Jedno dziecko może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.

3 Do  Konkursu  nie  będą  dopuszczone  prace  wykonane  zespołowo  -  zakłada  się,  że

zgłoszona praca ma tylko jednego autora.

4 Nadesłanie  pracy  na  Konkurs  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  i  przyjęciem  warunków

niniejszego Regulaminu.

§ 4. Wymagania techniczne prac konkursowych.

1 Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi uczestnika Konkursu, nigdzie

wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.

2 Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od dzieci wykonujących prace 

3 Prace zgłaszane do Konkursu:

1 muszą być wykonane na papierze – najlepiej  bloku technicznym,  w formacie A4 w

układzie   poziomym lub pionowym  ;

2 mogą być wykonane następującymi technikami: 

a rysunkową (kredki, pisaki, flamastry);

b malarską (farby: akwarela, plakatowa, olejna);

c wydzierankową lub wycinankową (z papieru, bibuły);

d lub techniką mieszaną.

4 Do Konkursu nie będą dopuszczone prace:

1 przestrzenne;

2 wykonane  przy  użyciu  plasteliny,  gliny,  materiałów  roślinnych,  produktów

spożywczych i przemysłowych oraz innego tego rodzaju materiałów;

3 wykonane za pomocą programów komputerowych;

4 prace stanowiące zdjęcie/fotografię;

5 wykonane w innym formacie niż A4.

§ 5. Zasady zgłaszania udziału w Konkursie.



1 Konkurs trwa od 01.04.2019 r. do 23.04.2019 r. 

2 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1 samodzielne wykonanie pracy przez uczestnika;

2 przesłanie lub dostarczenie przez każdego z uczestników  :

a pracy, o której mowa w pkt. 1;

b wypełnionego formularza zgłoszeniowego dla przedszkola;

c pisemnego oświadczenia lub zgody rodziców bądź opiekunów prawnych uczestnika:

− na udział w Konkursie;

− o zapoznaniu się z zapisami niniejszego Regulaminu;

− że praca uczestnika nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich, w

tym osobistych i majątkowych praw autorskich;

− o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na

potrzeby Konkursu w zakresie  koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia

Konkursu  (ustawa  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych

(Dz.U. z 2016 r. poz. 922);

− o  przeniesieniu  na  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki

Wodnej w Opolu autorskich praw majątkowych na zasadach  określonych w § 9

niniejszego Regulaminu.

Wzory  oświadczeń,  o  których  mowa  powyżej  zostały  zawarte  w  formularzu

zgłoszeniowym dla przedszkola, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

3 Brak  przekazania  któregokolwiek  z  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  2  będzie

skutkował dyskwalifikacją uczestnika z Konkursu.

4 Prace plastyczne nie mogą być zgięte, zrolowane lub oprawione.

5 Każda praca musi  znajdować się  w osobnej  kopercie  –  prace nie mogą być w     żaden  

sposób opisane i/lub oznaczone, za wyjątkiem oznaczenia na drugiej stronie tytułu

pracy. Do koperty z pracą należy również włożyć formularz zgłoszeniowy dla przedszkola

wraz  z  pisemnymi  oświadczeniami  i  zgodami  rodziców bądź opiekunów prawnych,  o

których mowa w ust. 2 pkt. 2c, a następnie należy kopertę zakleić i oznaczyć wyłącznie:

1 adresem placówki, najlepiej pieczęcią adresową placówki;



2 nazwą i  adresem Organizatora  Konkursu  wskazanymi  w §  1  ust.  1  i  2  niniejszego

Regulaminu;

3 napisem: „KONKURS PLASTYCZNY – nie otwierać”.

6 W Konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały  dostarczone na

adres

Organizatora, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu do dnia     23.04.2019 r.  

do     godz. 12:00  . 

7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

§ 6. Ocena prac konkursowych.

1 Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”, powołaną przez

Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Opolu.

2 O wyłonieniu laureatów Konkursu zadecyduje Komisja.

3 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 24.04.2019 r.

4 Konkurs  zostanie  rozstrzygnięty  na  zasadzie  anonimowości.  Członkom  Komisji

Konkursowej zostaną zaprezentowane zakodowane prace.  Każdemu zgłoszeniu zostanie

nadany numer  porządkowy,  a  po  ostatecznej  decyzji  Komisji  Konkursowej  numer  ten

będzie rozkodowany i zostaną ujawnione nazwiska autorów zwycięskich prac.

5 Z  przeprowadzenia  rozstrzygnięcia  Konkursu  zostanie  sporządzony  protokół,  który

zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.

6 Decyzje Komisji, co do wyboru nagrodzonych prac są ostateczne i nie przysługuje od nich

odwołanie.

7 Ogłoszenie wyników nie później niż do dnia 02.05.2019 r. i wręczenie nagród nastąpi nie

później niż do dnia 31.05.2019 r.

8 Ponadto  wyniki  Konkursu  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej  Organizatora

www.wfosigw.opole.pl.

9 Wszelka  korespondencja  dotycząca  Konkursu  prowadzona  będzie  z  opiekunem/

wychowawcą uczestnika wskazanym w zgłoszeniu dla przedszkola.

http://www.wfosigw.opole.pl/


§ 7. Warunki ogólne.

1 Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych

osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że

jest  administratorem  danych  osobowych  w  rozumieniu  ustawy  o  ochronie  danych

osobowych.

3 Właściciel danych ma prawo:

1 dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora;

2 w każdym czasie wyrazić sprzeciw, co do przetwarzania jego danych osobowych przez

Organizatora w zakresie dozwolonym przez ustawę o ochronie danych osobowych lub

żądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle.

4 Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich sprawach, o których mowa w ust. 2

właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie.

5 Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne  jednak  konieczne  do  wzięcia  udziału  w 

Konkursie.

6 Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny względem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Opolu  za  wszelkie  wady  prawne  pracy,  a   w 

szczególności  za ewentualne  roszczenia  osób  trzecich  wynikające  z  naruszenia  praw

własności intelektualnej.  W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią  z  roszczeniami,

wynikającymi  z  tytułu  naruszenia  praw  określonych  powyżej,  zgłaszający  pracę

zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń, których będą dochodziły strony trzecie

w  stosunku  do  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony

Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w Opolu,  zwalniając  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu od wszelkich zobowiązań,  jakie powstaną z

tego tytułu.

7 Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.).

§ 8. Nagroda.



1 Spośród zgłoszonych prac zostaną wybrane i nagrodzone 3 prace  – laureatów.

2 Ponadto Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla grup przedszkolnych, do których

należą  przedstawiciele  laureatów,  o  których  mowa w ust.  1.  W przypadku  dwóch  lub

więcej  laureatów z jednej  grupy przedszkolnej   nagroda dla danej  grupy  będzie tylko

jedna.

3 Nagrodami w Konkursie są:

1 nagrody  materialne  dla  laureatów  Konkursu  to  między  innymi   hulajnogi  (i  inne

nagrody rzeczowe tj.  np. gry planszowe, gadżety reklamowe  Organizatora  itp.)  ;

2 nagrody  w  postaci  gier  edukacyjnej  z  zakresu  ochrony  środowiska  dla  grup

przedszkolnych, do których uczęszczać będą przedstawiciele laureatów

3 nagrody w  postaci krzewów rododendronów  dla placówek przedszkolnych do których

należą laureaci konkursu  i nagrody materialne –rzeczowe

4 nagrody  dla  71  przedszkoli  wyznaczonych  przez  Gminy  z  terenu  województwa

opolskiego 

5 nagrody, wyróżnienia i dyplomy dla wszystkich przedszkolaków, którzy uczęszczają do

placówek przedszkolnych  wyznaczonych Organizatorowi przez Gminy województwa

opolskiego 

6 Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród specjalnych (dodatkowych) .     

  Z okazji  15  rocznicy Obchodów Dnia Flagi  Rzeczypospolitej Polskiej  zostanie

drogą losową wyróżnionych 15 placówek przedszkolnych z województwa opolskiego

zgłoszonych do Konkursu.   

§ 9. Prawa autorskie.

1 Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki  Wodnej  w  Opolu,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r.  poz.  666 z późn. zm.)  -  w zakresie

nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieoznaczony - autorskie prawa majątkowe do

zgłoszonej przez niego pracy, na następujących polach eksploatacji:



1 utrwalanie  i  zwielokrotnianie  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu

magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2 rozpowszechnianie, w tym we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych oraz sieci

szerokiego dostępu (internet);

3 użyczenie lub najem oryginału albo wytworzonych egzemplarzy;

4 publiczne wystawianie lub wyświetlenie;

5 publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu

i czasie przez siebie wybranym.

2 Uczestnik  Konkursu  wyraża  zgodę  na  dokonywanie  opracowań  pracy,  w  tym  na

dokonywanie obróbki komputerowej oraz wprowadzanie zmian i modyfikację pracy.

3 Uczestnik  konkursu  zezwala  na  wykonywanie  przez  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony

Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w  Opolu  zależnego  prawa  autorskiego  do  pracy,  tj.

rozporządzanie i korzystanie z opracowań z prac, na wszystkich polach eksploatacji,  o 

których mowa w ust. 1.

4 Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora szczególnie do:

1 udostępniania zgłoszonej przez niego pracy zarówno anonimowo jak i imiennie;

2 decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej

przez niego pracy;

3 przeprowadzenia  w  jego  imieniu  nadzoru  autorskiego  przed  rozpowszechnieniem

zgłoszonej przez niego pracy.

5 Zgłoszone prace przechodzą na własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Opolu.

6 Postanowienia ust. 1 - 4 dotyczą każdej z prac, za wyjątkiem prac zdyskwalifikowanych

zgodnie z § 4 ust. 4 oraz § 5 ust. 3 i 6.

§ 10. Postanowienia końcowe.

1 Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu

w każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych, uzasadniających to okoliczności. O 

dokonanych  zmianach  Organizator  poinformuje  w  sposób  określony  w  ust.  2.  W 

przypadku dokonania zmian po upływie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1, uczestnicy,



którzy zgłosili prace do Konkursu, będą zobowiązani do nadesłania nowego oświadczenia

o zapoznaniu się z postanowieniami zmienionego Regulaminu i akceptacji wszystkich jego

postanowień w terminie wskazanym we wprowadzonych zmianach. Niedopełnienie tego

obowiązku będzie skutkowało dyskwalifikacją uczestnika Konkursu.

2 Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania i wydruku, na stronie

internetowej: www.wfosigw.opole.pl oraz w siedzibie WFOŚiGW w Opolu, ul. Krakowska

53, 45-018 Opole.
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