
REGULAMIN KONKURSU  

„Energia zielona kryzys klimatyczny pokona” 

 

Postanowienia ogólne  
 

Organizatorem Konkursu Graficznego „Energia zielona kryzys klimatyczny pokona”, zwanego dalej 

„Konkursem” są:  

• Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych I Aktywności Lokalnej Dla Ciebie,  KRS: 

0000132851, NIP: 7773091528, REGON: 300287297 

• Fundacja Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju, NIP: 1251626996 KRS: 0000513500 REGON: 

147342264,  

zwani dalej Łącznie „Organizatorem”. 

 

1. Sponsorem głównym konkursu jest  Park Słoneczny Pobiedziska Sp. z o.o., KRS: 0000887243, NIP: 

5213921815, REGON: 388354817. 

Partnerami Konkursu są Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego 

oraz Stowarzyszenie Vena Pobiedziska. 

2. Cele Konkursu 

2.1 Popularyzacja wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii  

2.2 Podniesienie świadomości ekologicznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży  

2.3 Upowszechnienie i popularyzacja wiedzy z zakresu możliwości zastosowania i wykorzystania 

zielonej energii  

Tematyka prac  

2.4 Popularyzacja korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie 

odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych, wiatraków i wodoru. 

2.5 Dlaczego energia odnawialna jest ważna dla społeczeństwa i przyszłych pokoleń. 

Zasady i przebieg Konkursu 
 

3. Przedmiotem Konkursu są prace autorskie, złożone obligatoryjnie z 2 elementów: 

3.1 Forma graficzna-elektroniczna taka jak na przykład: grafika, fotografia, film plakat lub inne formy 

możliwe do przesłania w wersji elektronicznej.  

3.2 opis wybranej formy graficznej, to jest tytuł pracy oraz krótka informacja o tym jaką informację, 

przesłanie ona prezentuje, które źródło odnawialne promuje, czy też jaki sposób wykorzystania 

zielonej energii zaprezentowano w pracy. 

3.3 W przypadku nie spełnienia warunków formalnych opisanych w punktach powyżej prace nie 

będą brały udziału w konkursie z przyczyn formalnych.  

4. W konkursie mogą brać udział uczestnicy zamieszkali na obszarze gmin: Pobiedziska, Swarzędz, 

Czerwonak, Kostrzyn w województwie wielkopolskim. 

5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronach internetowych lub profilach 

społecznościowych Sponsora oraz udostępnione do publikacji w innych mediach. 



6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

7. Uroczyste rozdanie nagród i wernisaż prac konkursowych planowane jest do 28 października 2022 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca podane będą przez Organizatorów i Sponsora na ich 

stronach internetowych lub profilach społecznościowych, przynajmniej na tydzień przed rozdaniem 

nagród. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminów nadsyłania prac oraz rozdania nagród. 

9. Przedstawiciele organizatora, członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich rodzin nie mogą 

brać udziału w konkursie. 

Przyjmowanie prac 
 

10. Przewidziano 5 kategorii uczestników: 

10.1 Prace rodzinne: dzieci i ich opiekunowie prawni  

10.2 dzieci do 10 lat (1-3 klasa podstawówki)  

10.3 dzieci w wieku 11-13 (4-6 klasa podstawówki)  

10.4 dzieci w wieku 14-15 (7-8 klasa podstawówki) 

10.5 młodzież do lat 19  

10.6 wiek uczestnika liczy się na dzień przesyłania pracy  

11. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, a w przypadku uczestników biorących udział 

w konkursie, w kategorii wiekowej, wskazanej w punkcie 10.1 oraz 10.2 dopuszcza się prace zbiorowe.  

12. W celu przekazywania bieżących informacji związanych z uczestnictwem w konkursie Uczestnik 

dokonuje zgłoszenia swojego udziału poprzez formularz dostępny na stronie Organizatora do dnia 14 

października 2022 r. 

13. Data zgłoszenia uczestnika może rozstrzygać o ostatecznej pozycji w ocenie prac Uczestników, w 

przypadku równej ilości punktów przyznanych przez członków Jury. 

14. Uczestnikiem może być: 

14.1 pełnoletni Uczestnik,  

14.2 pełnoletni Opiekun Uczestnika małoletniego 

14.3 Opiekun Grupy, w przypadku prac zbiorowych w kategorii wiekowej dzieci do lat 10  

15. Zgłoszenia prac, do których Uczestnik posiada pełne autorskie i prawa majątkowe, można dokonywać 

w okresie od 20 września do 14 października 2022 roku.  

16. Każdy z uczestników może złożyć nieograniczoną liczbę prac opisanych w punkcie 3. 

17. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. 

18. Prace konkursowe należy przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy nadesłać w formie elektronicznej, 

dostępny na stronie Organizatora. 

19. Pliki elektroniczne z nadesłanymi pracami należy opisać według następującego wzoru: 

Imię_Nazwisko_Tytuł_pracy. 

19.1 Pliki z pracą konkursową muszą być przekazane w jednym z powszechnie używanych formacie 

plików.  

19.2 Zaleca się by maksymalna wielkość przesyłanych plików nie przekraczała 50 MB. 

19.3 W przypadku prac o dużej pojemności danych dopuszcza się przesłanie wersji skompresowanej 

oraz jednoczesne zamieszczenie wersji w pełnej jakości-rozdzielczości na serwerze zewnętrznym 

np. Youtube, serwer plików z jednoczesnym przesłaniem przez Uczestnika aktualnego linku do 

pracy, pod warunkiem, że będzie możliwość weryfikacji daty jego utworzenia i ostatniej 

modyfikacji.  



19.4 Jeżeli na pracach konkursowych znajdują się wizerunki osób, uczestnik przesyłając pracę 

powinien posiadać zgody osób których wizerunki zawarte są wykorzystane na nieodpłatną 

publikację i rozpowszechnianie wizerunku. 

19.5 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów 

technicznych  

20. Każdy uczestnik Konkursu, przesyłając pracę konkursową, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji 

do korzystania z nich na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczególności obejmujące następujące pola eksploatacji: 

20.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – zapisywanie i wytwarzanie dowolną 

techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną lub cyfrową, 

20.2 w zakresie obrotu egzemplarzami utworów – wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie, 

najem lub dzierżawa egzemplarzy, 

20.3 w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż wskazany powyżej – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, w tym za 

pośrednictwem satelity, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w prasie, na plakatach, 

w tym plakatach wielkoformatowych, wykorzystanie w drukach informacyjnych, reklamowych 

lub promocyjnych, wykorzystanie we wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub 

reklamy. 

Komisja Konkursowa 
 

21. Organizator powołuje i podaje do publicznej wiadomości skład Komisji Konkursowej, zwanej dalej 

„Komisją”. 

22. Wszystkie prace konkursowe podlegają ocenie Komisji. 

23. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

24. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół. 

25. Wybór najlepszych prac konkursowych ogłoszony zostanie przez Komisję za pośrednictwem strony 

internetowej Sponsora. 

 

Nagrody i ich wydanie 
 

26. Organizator przewidział w Konkursie nagrody, w każdej z pięciu kategorii  

26.1 za zajecie I miejsca, nagroda rzeczowa o równowartości 750,00 złotych 

26.2 za zajecie II miejsca, nagroda rzeczowa o równowartości 500,00 złotych 

26.3 za zajecie III miejsca, nagroda rzeczowa o równowartości 250,00 złotych 

26.4 nagrodę internautów dla pracy, która zbierze największą ilość lajków po opublikowaniu na 

stronie Fun Page Facebook i Instagram (łącznie) Sponsora o równowartości 750 zł. 

26.5 nagrodę dla głosujących internautów  o równowartości 750 zł.  

27. Wyniki konkursu ogłoszone będą na gali. Nagrody wręczone będą również na gali. Miejsce i czas gali 

ogłoszone będą przez Organizatora i Sponsora przynajmniej na tydzień przed wydarzeniem. Brak 

laureata powoduje przepadek nagrody i wyłonienie nowych laureatów (np. laureat drugiego miejsca 

staje się laureatem pierwszego miejsca itd) – nie dotyczy to nagrody opisanej w punkcie 26.5 a nagroda 

będzie mogła być odebrana w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników.   



28. Nagrody będą przyznawane w postaci vouchera na zakup sprzętu do wykorzystania na zakupy w 

sklepach internetowych, zakup będzie realizowany przez Organizatora, kwota nagrody wyrażona jest 

jako wartość nagrody brutto, wraz z kosztami przesyłki.  

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji 

jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy. 

30. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 

31. Uczestnicy nagrodzeni lub wyróżnieni w konkursie zobowiązują się do potwierdzenia otrzymania 

nagrody rzeczowej. 

32. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów Konkursu 

oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora i Sponsora oraz w prasie, 

mediach i Internecie. 

33. Organizator nie ponosi kosztów, ani nie refunduje kosztów związanych z przygotowaniem prac i 

uczestnictwem w realizowanym przedsięwzięciu osób biorących udział w konkursie. 

Postanowienia końcowe 
 

34. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: 

34.1 jest autorem przesłanej pracy konkursowej, w tym prawa do wykorzystanej w filmie muzyki, 

34.2 przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy konkursowej, 

które, jako utwory pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i 

roszczeniami osób trzecich, 

34.3 zgadza się na publikacje pracy konkursowej na stronach internetowych Organizatora, Sponsora 

oraz innych miejscach wskazanych przez Organizatora i Sponsora Konkursu, np. mediach 

społecznościowych, tradycyjnych publikacjach, wydarzeniach stacjonarnych itp. , w czasie trwania 

konkursu oraz po jego zakończeniu. 

35. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 

36. Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzega sobie prawo 

natychmiastowej dyskwalifikacji prac konkursowej, w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu. 

37. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych I Aktywności Lokalnej Dla Ciebie. Dane osobowe Uczestników będą 

przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1182 ze zm.). 

38. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane podawane przy dokonywaniu zgłoszenia w 

Konkursie, a Uczestnicy mają prawo do ich wglądu, poprawiania lub żądania ich usunięcia.  

39. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

40. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

41. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

 

 

 

 



Instrukcja zgłaszania prac konkursowych:  

 

1. Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie Organizatora http://stow-pobiedziska.pl/ 

2. Każdy Uczestnik powinien zarejestrować swój udział w konkursie za pomocą formularza dostępnego 

na stronie internetowej Organizatora https://forms.gle/yc5RsgL2uuQWBzFZ7 

3. Wyślij Pracę Konkursową w wersji cyfrowej, wraz z opisem, za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego pracy konkursowej dostępnego na stronie Organizatora 

https://forms.gle/mpwUDBNnHJUg4dn99 
 

 

 

http://stow-pobiedziska.pl/
https://forms.gle/yc5RsgL2uuQWBzFZ7
https://forms.gle/mpwUDBNnHJUg4dn99

