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Regulamin konkursu plastycznego „Wygrajmy klimat” 

 
§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu plastycznego 

„Wygrajmy klimat” („Konkurs”), a także wyboru zwycięzców w Konkursie. 

2. Organizatorem Konkursu jest Inicjatywa lokalna Społecznej Rady ds. Edukacji dla Doliny Baryczy przy 

Stowarzyszeniu „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, zwanej dalej „Organizatorem”.  

3. Osobą upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: ze strony Organizatora jest Anna 

Urbańczyk i Maria Bielicka, e-mail: edukacja@nasza.barycz.pl, telefon: 713830432 lub 531331170 

4. Konkurs odbywa się na terenie Doliny Baryczy. 

5. Konkurs jest związany z realizacją projektu pn. „Wygrajmy klimat” na realizację którego Organizator 

otrzymał wsparcie finansowe z środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem 

Akademii Rozwoju Filantropi w Polsce oraz Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w ramach 

konkursu ścieżki tematycznej Działaj lokalnie i EKOLOGICZNIE 2022.  

6. Organizator z uwagi na otrzymane dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3, jest zobowiązany do 

udostępnienia projektów złożonych w Konkursie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na 

tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa (BY-SA). 

§2 Cele konkursu 
1. Celami konkursu są: 

a. budowanie świadomości i utrwalanie aktywnych postaw na rzecz klimatu, 

b. utrwalenie wiedzy w zakresie zachowań proekologicznych, 

c. kreatywne łączenie wiedzy i aktywności na rzecz klimatu i zachowanie specyfiki obszaru Doliny 

Baryczy. 

2. Inspiracją do realizacji celów i zwiększenia świadomości uczestników konkursu mogą być materiały   

edukacyjne  

a. https://www.wwf.pl/edukacja-wwf 

b. https://edukacja.barycz.pl/search/index.php?h_search=1&s_group=&s_word=klimat&s_categor

y=0 

 
§3 Założenia organizacyjne 

 
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych kl. IV- VIII szkół z obszaru Doliny Baryczy.  

3. Konkurs polega na przygotowaniu indywidualnej pracy plastycznej ilustrującej jedną z wybranych w 

ramach kategorii pozytywnych postaw/działań na rzecz klimatu w życiu codziennym.  

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie 

przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem 

oświadczenia o tych faktach. 

5. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza on–line na dysku googlowym. 

Nauczyciele/opiekunowie uzupełniają plik, wpisując imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły, imię i 

nazwisko opiekuna oraz kontakt przy wybranym przez ucznia temacie. 

6. Zagadnienia zostały podzielone następująco według klas: 

a) IV  – ODPADY 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R41Je65iHQvjnq28EdLgQBBTu1H3rSYk2wC_rAIcuc8/edit?

usp=sharing 

b) V – WODA I POWIETRZE 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R41Je65iHQvjnq28EdLgQBBTu1H3rSYk2wC_rAIcuc8/edit?

usp=sharing  

https://www.wwf.pl/edukacja-wwf
https://edukacja.barycz.pl/search/index.php?h_search=1&s_group=&s_word=klimat&s_category=0
https://edukacja.barycz.pl/search/index.php?h_search=1&s_group=&s_word=klimat&s_category=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R41Je65iHQvjnq28EdLgQBBTu1H3rSYk2wC_rAIcuc8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R41Je65iHQvjnq28EdLgQBBTu1H3rSYk2wC_rAIcuc8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R41Je65iHQvjnq28EdLgQBBTu1H3rSYk2wC_rAIcuc8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R41Je65iHQvjnq28EdLgQBBTu1H3rSYk2wC_rAIcuc8/edit?usp=sharing
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c) VI – ENERGIA 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R41Je65iHQvjnq28EdLgQBBTu1H3rSYk2wC_rAIcuc8/edit?

usp=sharing  

d) VII – BIORÓŻNORODNOŚĆ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R41Je65iHQvjnq28EdLgQBBTu1H3rSYk2wC_rAIcuc8/edit?

usp=sharing  

e) VII – JA CZŁOWIEK 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R41Je65iHQvjnq28EdLgQBBTu1H3rSYk2wC_rAIcuc8/edit?

usp=sharing  

7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę na jeden z wybranych tematów. 

8. Jeden temat może być realizowany max przez dwóch uczniów. 

9. Jeden temat może być wybrany max przez dwóch uczniów z tej samej szkoły lub z różnych placówek. 

10. Prace mogą być wykonane na papierze w formacie A4, dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, 

farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do konkursu dopuszcza się 

wyłącznie formy plastyczne płaskie. 

11. Prace należy przesyłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, w formie skanu za pośrednictwem portalu 

transferu danych: www.wetransfer.com na adres e-mail: edukacja@nasza.barycz.pl. Telefon do kontaktu 

w sprawie konkursu: 531 331 170.  

12. Prace w formie elektronicznej – skan wraz z podaniem w treści maila: wskazania szkoły a także imienia i 

nazwiska ucznia/autora, klasy oraz imienia i nazwiska opiekuna/nauczyciela. Prace należy nadesłać w 

terminie do 10.12.2022 na adres: edukacj@nasza.barycz.pl z tytułem „Wygrajmy Klimat”.  

13. Wraz z pracą należy przesłać klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wzór 

której stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym podpisem 

opiekuna/nauczyciela. 

14. Zgłoszenie prac do konkursu jest  równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa 

własności materiałów, na których prace zostały złożone. 

15. Prace niespełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie. W przypadku przesłania przez 

uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało to określone w regulaminie, komisja zastrzega 

sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną 

odrzucone. 

16. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem 

nie będą oceniane. 

17. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie www. http://dzialaj.barycz.pl/. 

18. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 
§4 Ocena prac konkursowych 

 
1. Konkurs twa od 02.11.2022 do 10.12.2022 – decyduje wpływ pracy na adres mailowy wskazany w 

regulaminie.  

2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 23.12.2022. 

3. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria 

oceny zostaną ustalone w następujący sposób: 

- zgodność pracy z wybranym tematem; 

- jakość wykonania; 

- oryginalność i pomysłowość; 

- walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania; 

- stopień trudności wykonania. 
4. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione mailowo o wynikach konkursu, lista 

nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie http://dzialaj.barycz.pl/. 

5. Nagrodzone prace konkursowe zostaną przedstawione i upublicznione na stronie 

http://edukacja.barycz.pl/ – posłużą jako ilustracja lub inspiracja do kart w nowej grze edukacyjnej.   

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

 
§6 Nagrody  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R41Je65iHQvjnq28EdLgQBBTu1H3rSYk2wC_rAIcuc8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R41Je65iHQvjnq28EdLgQBBTu1H3rSYk2wC_rAIcuc8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R41Je65iHQvjnq28EdLgQBBTu1H3rSYk2wC_rAIcuc8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R41Je65iHQvjnq28EdLgQBBTu1H3rSYk2wC_rAIcuc8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R41Je65iHQvjnq28EdLgQBBTu1H3rSYk2wC_rAIcuc8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R41Je65iHQvjnq28EdLgQBBTu1H3rSYk2wC_rAIcuc8/edit?usp=sharing
mailto:edukacja@nasza.barycz.pl
mailto:edukacj@nasza.barycz.pl
http://dzialaj.barycz.pl/
http://dzialaj.barycz.pl/
http://edukacja.barycz.pl/
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1. Nagrody zostaną wręczone w pionie klas od IV do VIII miejsca od I-III (minimum 15 nagród). Nagrodami 

będą: dyplomy, gry, koszulki, kubki, publikacje typu: legendy, przewodnik po Dolinie Baryczy.  

2. Dla opiekunów przewidziano podziękowania i publikacje o Dolinie Baryczy.  

3. Organizator zastrzega sobie wręczenie wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego 

konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. 

5. Nagrody zostaną dostarczane do 09.01.2023 do szkół ze wskazaniem opiekunów/nauczycieli z prośba o 

wręczenie uczniom w ramach uroczystości szkolnych lub w inny sposób zaplanowany przez nauczyciela/ 

opiekuna sposób. 

 
§7 Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia 

konkursu. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione 

zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora. 
3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie opiekun/uczestnik konkursu.  
4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy 

zgłoszonej do konkursu.
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Załącznik 1 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
członka zespołu Wnioskodawcy/Realizatora 

 
Ja niżej podpisana/y ________________________________________ (imię, nazwisko), 
w związku z udziałem uczniów ze szkoły________________________________________ 
(nazwa szkoły) w konkursie Plastycznym „Wygraj Klimat” realizowanym w ramach 
programu  Działaj Lokalnie i EKOLOGICZNIE, będąc opiekunem/nauczycielem, wyrażam 
zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z siedzibą w 
Miliczu (56-300), pl. ks. E. Waresiaka7 oraz Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w 
Polsce z siedzibą w Warszawie (00-590), Marszałkowska 6/6 (dalej jako: „Administratorzy”) 
moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do konkursu w celu umożliwienia 
administrowania programem Działaj Lokalnie, w tym umożliwienia kontaktu oraz w zakresie 
udostępnienia moich danych osobowych fundatorowi, tj. Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. 
 
□ TAK – dla ODL 
□ TAK – dla Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (w tym e-mail), 
w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na temat 
działań i projektów prowadzonych przez Administratorów. Przyjmuję do wiadomości, 
że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę odwołać w każdym czasie 
poprzez kontakt z Administratorami. 
 
□ TAK   □ NIE 

 
Oświadczam, że znana jest mi treść klauzul informacyjnych Stowarzyszenie „Partnerstwo 
dla Doliny Baryczy” oraz Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. 
 
 
 
 
 

__________________    ___________________________ 
data       czytelny podpis 

 
 


