
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Dbam o przyszłość z OZE” 

realizowany w ramach  Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Poddziałanie 1.3.3 POIiŚ 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami Konkursu Plastycznego „Dbam o przyszłość z OZE” zwanego dalej 

„Konkursem”, jest Województwo Lubelskie, jako partner Projektu „Ogólnopolski system 

wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw  

w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, zwany dalej PDE, 

2. Obsługę Konkursu prowadzą Doradcy Energetyczni z oddziału Odnawialnych Źródeł Energii 

Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie, 

3. Zakup nagród finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach budżetu PDE, 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny, 

5. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu, 

6. Informacje o konkursie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz rozesłane do urzędów miast  

i gmin województwa lubelskiego celem przekazania do placówek oświatowych. 

§ 2 

Cele Konkursu 

Celem Konkursu jest:  

a) Promowanie wśród uczniów szkól podstawowych odnawialnych źródeł energii, 

b) Edukacja ekologiczna, 

c) Podnoszenie świadomości ekologicznej w obszarze tematyki związanej z zagadnieniem energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  

d) Przedstawienie korzyści wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii, 

e) Poszerzenie wiedzy, rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości na kwestię ochrony powietrza wśród 

mieszkańców województwa lubelskiego, 

f) Rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych. 

§ 3 

Przedmiot i temat Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie, według własnego pomysłu, pracy-plakatu w formacie 

A3, w dowolnej technice plastycznej, 

2. Tematem przewodnim Konkursu jest:  

• Przedstawienie korzyści płynących z zastosowania instalacji produkujących energię ze 

źródeł odnawialnych, 

• Wskazanie zagrożeń i skutków związanych ze zjawiskiem smogu, 

• Przedstawienie korzyści wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii, 

• Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako efektywne, zarządzaniem energią. 



 

 

3. Prace biorące udział w konkursie muszą ściśle dotyczyć tematu konkursu zgodnie z ust. 2 

2. Wymagania dla pracy plastycznej: 

a) prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz 

nie przedstawianymi na innych konkursach,  

b) Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę ,  

c) Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom, 

d) Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, 

akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage),  

e) Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny, w formacie A3. 

§ 4 

Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych położonych na terenie 

województwa lubelskiego. 

2. Konkurs realizowany jest w 2 kategoriach wiekowych:  

a) kategoria I – uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych   

b) kategoria II – uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych  

§ 5 

Nagrody 

1. Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone w ramach projektu PDE.  

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

kategorii wiekowej oraz 20 wyróżnień w każdej kategorii wiekowej, 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania, poza nagrodami głównymi, nagród 

specjalnych bądź wyróżnień. 

4. Narody zostaną przesłane pocztą tradycyjną/kurierem na adres korespondencyjny Laureata podany 

w zgłoszeniu do Konkursu, w terminie do 30 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu.  

§ 6 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz ze zgłoszeniem 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 

2. Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo  

w konkursie oraz oświadczenie w zakresie praw autorskich stanowiące załącznik nr 3 do 

Regulaminu. W imieniu uczestników, załączniki podpisywane są przez rodzica/opiekuna prawnego.  

3. Pracę konkursową wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 1 i 2, należy dostarczyć do 

Organizatora Konkursu w następujący sposób:  

a) drogą pocztową, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Oddział 

Odnawialnych Źródeł Energii ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin  

b) osobiście w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia  8 kwietnia  2022 roku 

do godziny 23:59 ( decyduje data wpływu pracy konkursowej wraz z wymaganymi 

załącznikami). 

4. Pisemne zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu. 



 

 

§ 7 

Ocena prac konkursowych 

1. Oceny prac konkursowych dokona 6 osobowa Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, złożona 

z Doradców Energetycznych, zaangażowanych w realizację PDE. 

2. Rozstrzygnięcia w ramach prac Komisji zapadają większością głosów jej członków w głosowaniu 

jawnym. 

3. Kryteria oceny prac konkursowych w skali od 1 do 10: 

a) zgodność z celami Konkursu, 

b) pomysłowość, 

c) estetyka, 

d) oryginalność, 

e) stopień trudności. 

4. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne, bez możliwości odwołania. 

5. O wynikach Konkursu wszyscy laureaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na wskazany 

w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail do dnia 22 kwietnia 2022 roku (Światowy Dzień Ziemi ) 

6. Prace złożone bez wymaganych załączników lub niepodpisane nie będą podlegały ocenie.  

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor 

Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie. 

2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.lubelskie.pl  

3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 22.04.2022 r. na stronie internetowej www.lubelskie.pl 

Załączniki do regulaminu: 

1. Klauzula dla uczestników konkursu. 

2. Formularz zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konkursie „Dbam o przyszłość z OZE”  

 Formularz oświadczenia w zakresie praw autorskich. oraz zgoda na zamieszczenie pracy 

konkursowej na stronie internetowej organizatora.

http://www.lubelskie.pl/
http://www.lubelskie.pl/


 

 

Załącznik nr 1 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU: 
W związku z realizacją wymogów art. 13 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu „Dbam o przyszłość z OZE” jest 

Województwo Lubelskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego z siedzibą przy 

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.  

2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować 
się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem: 
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres e-mail: iod@lubelskie.pl). 

3) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu:  

a) Przeprowadzenia procedury wyboru Laureatów Konkursu Plastycznego pn.  „Dbam o przyszłość  

z OZE”, przyznania nagród w konkursie oraz promowania działań edukacyjnych dotyczących 

ochrony środowiska w zakresie odnawialnych źródeł energii.  

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych  jest: 

a)  art. 6 ust. 1 lit. a RODO -. zgoda na publikacje pracy konkursowej wraz z imieniem Laureata, 

miejscowością zamieszkania i kategorią wiekową na stronie internetowej Organizatora konkursu: 

www.lubelskie.pl  

b) art. 6 ust. 1 lit e) RODO -  wykonanie zadania w ramach sprawowania władzy publicznej w związku 

z art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody - prowadzenie działalności 

edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody oraz art. 11 ust. 2 pkt. 5 

ustawy o samorządzie województwa – promocja racjonalnego korzystania z zasobów przyrody. 

5) Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi  

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych 5 lat, a następnie dokumentacja zostanie przekazana do Archiwum Państwowego.  Dane 

przetwarzane na podstawie zgody, będą publikowanie przez Województwo Lubelskie na stronie 

internetowej www.lubelskie.pl przez okres 5 lat. 

6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do  danych osobowych,  usunięcia, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania. 

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. 

8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody poprzez przesłanie pisemnej informacji  na 

wskazany adres e-mail organizatora konkursu: doradztwo.energetyczne@lubelskie.pl w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

9) Dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz 

podmiotom świadczącym usługi na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: 

operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom systemów informatycznych i usług z zastrzeżeniem 

zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych 

10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza 

przepisy RODO.  

11) Podanie danych jest dobrowolne natomiast ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału  

w konkursie plastycznym pn. „Dbam o przyszłość z OZE”  

http://www.lubelskie.pl/


 

 

Załącznik nr 2 

Formularz zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konkursie „Dbam o przyszłość z OZE” 

a) Imię i nazwisko autora pracy:  …………………………………………………………….……………………………….. 

b) Imię i nazwisko rodzica/opiekuna autora ………………………………………….………………………………… 

c) Kategoria  

(zaznaczyć znakiem „x”): 

d) Adres do korespondencji uczestnika konkursu(w celu przesłania nagrody Laureatom): 

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

e) Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………….………………..………… 

W imieniu własnym oraz uczestnika oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu 

Plastycznego  „Dbam o przyszłość z OZE” oraz klauzulą informacyjną, akceptuję postanowienia oraz 

zezwalam na udział dziecka [Uczestnik], którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym w Konkursie. 

……..……………… ………………….. …………………………………………………..  
    miejscowość          dnia podpis rodzica/opiekuna  

 

Załącznik nr 3 

Zgoda na publikacje danych na stronie internetowej organizatora konkursu 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam 

dobrowolną zgodę na nieodpłatne przetwarzanie, w tym publikowanie przez Województwo 

Lubelskie na stronie internetowej www.lubelskie.pl przez okres 5 lat pracy konkursowej wraz 

z  imieniem,  miejscowością zamieszkania oraz kategorią wiekową mojego dziecka w celu 

informowania o przeprowadzonym Konkursie plastycznym „Dbam o przyszłość z OZE” i jego 

zwycięzcach.  

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

miejscowość dnia podpis rodzica/opiekuna 
 

 

Formularz oświadczenia w zakresie praw autorskich 

1. Niniejszym oświadczam, że praca konkursowa „Dbam o przyszłość z OZE” której autorem jest  

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

nie narusza żadnych praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez podmioty trzecie 

jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw wskazanych powyżej, autor uwolni Organizatora 

od wszelkiej odpowiedzialności z tym związanej.  Jednocześnie oświadczam, że Uczestnik posiada 

pełnię praw autorskich do przekazanej pracy konkursowej. 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora pracy konkursowej zgłoszonej do konkursu 

„Dbam o przyszłość z OZE”, w tym jej nieodpłatnego rozpowszechniania do  celów edukacyjno-

I  II  

http://www.lubelskie.pl/


 

 

promocyjnych PDE, podczas organizowanych wydarzeń, na stronie internetowej  Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.    

Zgoda udzielana jest nieodpłatnie.  

………………… ………………….. …………………………………………………..  
Miejscowość Dnia  podpis rodzica/opiekuna  

 


