REGULAMIN KONKURSU
„Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”
§ 1 Przedmiot i cel Konkursu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zwany dalej Funduszem lub
WFOŚiGW w Łodzi ogłasza Konkurs „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości” – etap
wojewódzki. Konkurs ten jest pierwszym etapem ogólnopolskiego konkursu współorganizowanego
przez WFOŚiGW w Łodzi, WFOŚiGW we Wrocławiu, WFOŚiGW w Toruniu, WFOŚiGW w Lublinie,
WFOŚiGW w Zielonej Górze, WFOŚiGW w Krakowie, WFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Opolu,
WFOŚiGW w Rzeszowie, WFOŚiGW w Białymstoku, WFOŚiGW w Gdańsku, WFOŚiGW w Katowicach,
WFOŚiGW w Kielcach, WFOŚiGW, WFOŚiGW w Poznaniu, WFOŚiGW w Szczecinie, Międzynarodowe
Targi Poznańskie oraz NFOŚiGW i stanowi element przedsięwzięcia pt.„Młodzieżowy Kongres
Klimatyczny 2018" (zwany dalej MKK 2018).
Celem Konkursu jest przedstawienie przez młodzież szkół średnich swojego poglądu na zmiany
klimatyczne i swoich oczekiwań względem rządzących w tym zakresie.
§ 2 Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być Szkoły średnie woj. Łódzkiego, które reprezentować będą ich
uczniowie w zespołach pięcioosobowych. Każda szkoła może być reprezentowana tylko przez jeden
zespół.
2. Każdy zespół pracuje pod opieką nauczyciela – opiekuna.
§ 3 Przystąpienie do Konkursu i zgłoszenie konkursowe
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie do Funduszu wypełnionej karty zgłoszenia
konkursowego wraz z prezentacją lub inną formą przedstawiającą cel konkursu (praca konkursowa)
oraz wymaganymi załącznikami. Zgłoszenie konkursowe podpisuje dyrektor szkoły. Zgłoszenie
konkursowe sporządzane jest zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
2. Wzór zgłoszenia do Konkursu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej
www.zainwestujwekologie.pl w zakładce KONKURSY .
3. Zgłoszenie konkursowe wraz z wymaganymi dokumentami , określonymi w ust. 1, należy dostarczyć
w wersji papierowej do siedziby Funduszu na adres: ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, osobiście lub za
pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe/kurierskie, w 1 egzemplarzu, w zaklejonej
kopercie z dopiskiem: Konkurs pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”
w terminie do 28 września 2018 r. do godz. 15.00. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia
powyższych dokumentów w Kancelarii Funduszu.
4. Szkoła, której zespół przystąpi do konkursu zobowiązana jest do posiadania autorskich praw
majątkowych do materiałów przygotowanych w ramach konkursu.
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5. Organizatorzy stają się właścicielami egzemplarzy pracy nagrodzonej.
6. Wszyscy Uczestnicy konkursu przenoszą na Organizatorów, z chwilą ogłoszenia wyników konkursu,
autorskie prawa majątkowe do sporządzonych prac w zakresie:

publikacji pracy w całości lub we fragmentach,

możliwość reprodukcji, publikacji, kopiowania prac za pomocą dowolnej techniki w tym
publicznego udostępniania w prasie telewizji, Internecie.
Szczegółowy zakres autorskich praw majątkowych, które nabędą Organizatorzy określa Załącznik nr 1
do Karty Zgłoszenia. Oświadczenie o treści zawartej w powyższym Załączniku, Uczestnik zobowiązuje
się złożyć wraz z Kartą Zgłoszenia.
7. Uczestnik konkursu, któremu przyznano nagrodę, przenosi na Organizatorów, autorskie prawa
majątkowe do sporządzonej pracy dodatkowo do zakresu ustalonego w pkt 6 na następujących polach
eksploatacji :

wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

utrwalania i zwielokrotniania sporządzonego utworu – powielanie na papierze, płytach CD
i DVD, na elektronicznych nośnikach informacji, wprowadzania do pamięci twardego dysku
komputera, do pamięci przenośnej, nośnikach cyfrowywch i papierowych, zwielokrotniania
przy użyciu urządzeń odtworzeniowo – przegrywających, technik drukarskich
i komputerowych, urządzeń reprograficznych sporządzonej pracy.

wprowadzenia do obrotu, użyczenia, najmu oryginału koncepcji lub egzemplarzy, na których
utwór utrwalono;

rozpowszechniania utworu w dowolny sposób w całości lub części w tym publicznej
prezentacji, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania i remitowania, publikowania koncepcji
oraz udostępnienia koncepcji w taki sposób, aby każdy miał do niej dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym w szczególności przez wprowadzanie do sieci Internet, w środkach
masowego przekazu, na tablicach ogłoszeń, wystawianiem wykonanie, wyświetlanie,
odtworzenie oraz nadawianie i reemitowanie;

prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzaniu utworów zależnych,
w szczególności innych projektów, prezentacji, tłumaczenie na dowolny język;

prawa do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów utworu prawa do
wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań utworu dla potrzeb wszelkich
dalszych opracowań wykonywanych na zlecenie Organizatora;

prawa do zastosowania utworu w dowony sposób.
Wzór umowy określający szczegółowy zakres i warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych
określa Załącznik nr 2 do Karty Zgłoszenia. Uczestnik konkursu wraz z pracą konkursową, w odrębnej
kopercie z napisem „Umowa”, składa podpisaną umowę o treści zgodnej wyżej ww., złącznikiem.
§ 4 Kolegium Konkursowe i zasady oceny zgłoszeń na szczeblu wojewódzkim
1. Oceny nadesłanych zgłoszeń dokona powołane przez Zarząd Funduszu Kolegium Konkursowe, zwane
dalej Kolegium, złożone z przedstawicieli Funduszu. Kryteriami oceny zgłoszeń będą: zgodność
tematyki przesłania z wybranym obszarem tematycznym lub wybranymi obszarami tematycznymi
(ochrona i kształtowanie zasobów wodnych,ochrona ekosystemów i krajobrazów,przeciwdziałanie
niekorzystnemu działaniu stężenia gazów szklarniowych w atmosferze, ochrona biologicznej
różnorodności, problemy terenów zurbanizowanych), zakres przesłania, wartość merytoryczna
przesłania, zasięg przesłania.
2

2. Karty zgłoszeniowe posiadające braki formalne w tym niezgodne z Regulaminem, złożone po terminie
wskazanym w § 3 ust. 3 Regulaminu, nie podpisane lub nieprawidłowo wypełnione, niezawierające
wszystkich załączników lub innych wymaganych materiałów lub dokumentów, nie będą podlegały
ocenie Kolegium.
3. Kolegium Konkursowe do dnia 5 października 2018r. dokona oceny nadesłanych zgłoszeń zgodnie
z Kartą Kryteriów Oceny Projektów stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
4. Kolegium Konkursowe sporządzi tabelę punktową na podstawie Kart Ocen. Zespół, który otrzyma
największą ilość punktów będzie reprezentował woj. łódzkie na MKK 2018 w Poznaniu.
5. Kolegium przedstawi Zarządowi Funduszu wniosek o zatwierdzenie laureata Konkursu. Decyzja
Zarządu Funduszu w tym zakresie jest ostateczna. Decyzja Zarządu kończy etap wojewódzki
Konkursu.
6. Fundusz prześle w terminie do 9 października 2018 r. kartę zgłoszenia wraz z pracą konkursową
i niebędnymi załącznikami laureata etapu wojewódzkiego do WFOŚiGW w Poznaniu.
7. W Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu – Regulamin przedsięwzięcia pn. ,,Młodzieżowy
Kongres Klimatyczny” określona jest procedura konkursu na dalszym etapie.
§5
Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie, wypłata i przeznaczenie nagród – na etapie
wojewódzkim
1. Nagroda w Konkursie na etapie wojewódzkim jest nagrodą pieniężną dla szkoły w wysokości
3 000,00 zł.
2. Nagroda zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy przez szkołę, którą reprezentuje
laureat konkursu.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem w postępowaniu na etapie wojewódzkim
decyduje Zarząd Funduszu.
2. Nadesłane zgłoszenia konkursowe wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.
3. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie postanowień Regulaminu na etapie wojewódzkim
rozstrzyga Zarząd Funduszu, a w uzasadnionych przypadkach może zmienić on postanowienia
Regulaminu.
4. Zapytania dotyczące Konkursu można zgłaszać telefonicznie nr tel. 42 663 41 13 lub pocztą
elektroniczną: e-mail: promocja@wfosigw.lodz.pl .
5. Przystąpienie do Konkursu ( złożenie Karty Zgłoszenia) oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu oraz Regulaminu przedsięwzięcia pn. ,,Młodzieżowy Kongres Klimatyczny ” (załącznik
nr 3).
6. Wyniki Konkursu podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl.
7. W sprawach dotyczących etapu ogólnopolskiego zastosowanie mają postanowienia załącznika nr 3
do Regulaminu – Regulamin przedsięwzięcia pn. ,,Młodzieżowy Konkgres Klimatyczny”
Załączniki do Regulaminu:
Zał. nr 1 - wzór Karty zgłoszenia
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Zał. nr 2 - wzór Karty Oceny Projektów
Zał. Nr 3 - Regulaminu przedsięwzięcia pn. ,,Młodzieżowy Kongres Klimatyczny”
Zał. Nr 1 do karty zgłoszenia – oświadczenie o przeniesienu autorskich praw majątkowych
Zał. Nr 2 do karty zgłoszenia – umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych
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