
REGULAMIN KONKURSU PN. „Bohater potrzebny od zaraz!” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu. 

1.2. Adres Organizatora: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń tel. 56 62 12 300 

1.3. Kontakt w sprawie udzielenia inforamcji na temat Konkursu: promocja@wfosigw.torun.pl,  

tel. 56 62 12 327, 56 62 12 333.  

1.4. Fundatorem Nagrody jest Organizator. 

1.5. Konkurs prowadzony jest w celu promocji i popularyzacji Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz rozwoju umiejętności 

plastycznych wśród dzieci.  

1.6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora (www.wfosigw.torun.pl)  

oraz w jego siedzibie.  

1.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

1.8. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem przedszkoli i szkół podstawowych  

publicznych i niepublicznych w tym specjalnych i integracyjnych z terenów województwa 

kujawsko-pomorskiego, wśród uczniów tychże szkół.    

1.9. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym  

w w/w ustawie. 

 

2. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU  

2.1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie nazwy i wizualizacji dla maskotki     

       reprezentującej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                   

       w Toruniu.  

2.2. Terminarz realizacji konkursu: 

 rozpoczęcie konkursu plastycznego – 08.02.2018 
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 okres nadsyłania prac od 08.02.2018 do 16.03.2018 

 

 ocena prac od 26.03.2018 do 30.03.2018 

 

 informacja o wynikach konkursu – 04.04.2018 

 

 

3. WYMOGI DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ 

3.1. Do konkursu należy przygotować pracę na którą składa się: 

 nazwa dla maskotki,  

 krótki opis projektu,  

 wizualizacja maskotki przygotowana jedną z technik: rysunek, malarstwo, grafika 

komputerowa, kolaż, wyklejanka, wydrapywanka, format: A3, obowiązują wyłącznie 

formy płaskie.  

3.3. Opis i wizualizacja projektu/inicjatywy musi spełniać następujące wymogi     

       formalne:  

 uczestnicy są jego autorami lub współautorami, 

 napisany jest w języku polskim, 

 spełnia określone w Regulaminie wymagania, 

 został dostarczony pod wskazany w Regulaminie adres w terminie określonym przez 

Organizatora. 

 

4. ZASADY I PRZEBIEG  

4.1. Uczestnikiem konkursy może być przedszkole lub szkoła podstawowa, która przekaże      

       prace autorstwa swojego ucznia lub grupy uczniów.  

4.2. Prace należy wykonać indywidualnie lub grupowo. Jeden uczestnik konkursu 

       może zgłosić max 5 prac.  

4.3. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (drukowanymi  

      literami) – jest to warunek przyjęcia pracy do konkursu. Karty zgłoszenia do konkursu    

      pobrać należy ze strony www.wfosigw.torun.pl.  
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4.4. Prace należy opisać na odwrocie: imię, nazwisko autora/autorów,  adres szkoły, imię  

        i nazwisko nauczyciela/opiekuna. 

4.5. Warunkiem udziału w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu poprzez dostarczenie  

       pracy konkursowej osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi    

       pocztowe lub kurierskie na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  

       Wodnej w Toruniu ul. Fredry 8, 87-100 Toruń w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca  

       2018 r. – decyduje data stempla pocztowego.  

4.6. Prace konkursowe nadesłane po upływie terminu nie będą brały udziału w Konkursie. 

4.7. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie    

        przesyłki. 

4.8. Wszelkie koszty przygotowania i przesłania prac konkursowych ponoszą Uczestnicy   

         Konkursu. 

4.9. Materiały przysłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi. 

4.10. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora    

         pracy konkursowej w całości lub części do celów związanych z Konkursem. 

 4.11. 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, sympozjach organizowanych w celu  

          popularyzacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu oraz zgodą na  

          ich publiczne wykorzystanie.   

4.12. Uczestnicy Konkursu składają oświadczenie, że złożona praca konkursowa jest        

           autorstwa ich ucznia/uczniów i nie narusza praw osób trzecich. 

4.13. 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.   

 

4.14. Organizator może wykluczyć uczestników z udziału w Konkursie w przypadku   

            naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. 



4.15. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej  Wojewódzkiego  

         Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu www.wfosigw.torun.pl. 

 

5. KAPITUŁA KONKURSU  

5.1. Prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Organizatora. 

5.2. Zadania Kapituły Konkursu:  

 kwalifikacja zgłoszonych prac, 

 ocena zakwalifikowanych prac, 

 wyłonienie jednego zwycięzcy. 

5.3.  Kryteria oceny: 

 estetyka, 

 trafność doboru tematu pracy, 

 oryginalność. 

5.4. Decyzje Kapituły zapadają większością głosów. W kwestiach nierozstrzygniętych          

       decyduje  głos przewodniczącego. 

5.5.   Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne. 

 

6. NAGRODY 

6.1. Organizator przyzna nagrodę główną, którą jest dwudniowy wyjazd na Zieloną Szkołę  

         organizowaną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla jednej klasy.  

 6.2. Organizator dopuszcza możliwość przyznania nagród dodatkowych ufundowanych przez:   

        Organizatora Konkursu lub Partnerów Organizatora.  

6.3. Organizator wyklucza możliwość wymiany nagrody na środki pieniężne.  

6.4. Organizator wyklucza możliwość przeniesienia nagrody na osoby trzecie.  

6.5. Uczestnik zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do przekazania nagrody.  
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7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

7.1. Osoby nadsyłające prace konkursowe oraz Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie  

 przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych   

 osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).   

 

8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane zgłoszone przez Uczestnika Konkursu. 

8.2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.   


