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Załącznik  

do uchwały Nr 188/19 

Zarządu WFOŚiGW w Kielcach 

z dnia 27.08.2019 r. 

 

 

Regulaminu konkursu dla szkół podstawowych z terenu województwa 

świętokrzyskiego pod nazwą: „Przesłanie klimatyczne” 
 

 

Cel ogólny i przedmiot konkursu 

 

Wzrost świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych województwa 

świętokrzyskiego w zakresie zachodzących zmian klimatycznych. 

 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez klasę Przesłania klimatycznego 

zawierającego punkt widzenia uczniów na zachodzące zmiany klimatyczne oraz postulaty, 

proponowane działania naprawcze oraz oczekiwane działania władz w zakresie poprawy stanu 

środowiska. 

 

Forma przesłania dowolna (np. prezentacja multimedialna, film, plakat, komiks, przedstawienie 

teatralne – scenariusz itp.). Długość prezentacji przesłania ok. 15 minut. 

 

Termin nadsyłania prac do Funduszu do 21.09.2019 r. 

 

Cele oraz tematyka konkursu 

1. Wpływ zmian klimatycznych na środowisko przyrodnicze w odniesieniu do:  

a) ochrony powietrza atmosferycznego, 

b) ochrony zasobów wodnych,  

c) ochrony powierzchni ziemi, 

d) przeciwdziałania niekorzystnemu wzrostowi stężenia gazów cieplarnianych 

w atmosferze, 

e) ochrony różnorodności biologicznej, ekosystemów oraz krajobrazu,  

f) problemów terenów zurbanizowanych. 

2. Aktywizacja społeczności lokalnych do realizacji działań na rzecz ochrony środowiska 

wpływających na poprawę klimatu. 

 

Organizator Konkursu 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

 

 

Uczestnicy konkursu 

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) z terenu 

województwa świętokrzyskiego. Do konkursu przystępują całe klasy. Każda szkoła zgłasza do 

konkursu jedną wybraną klasę, pracującą pod opieką nauczyciela-opiekuna. 

 

W celu wytypowania jednego zespołu, szkoła (jeśli zachodzi potrzeba) powinna przeprowadzić 

eliminacje wewnątrzszkolne. 

 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie  
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1. Złożenie przez szkołę w podanym przez organizatora terminie pracy konkursowej, wraz 

z: 

- kartą zgłoszeniową, która stanowi  załącznik nr 1 do regulaminu, 

- oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Za termin złożenia ww. dokumentów uznaje się datę ich wpływu do Organizatora konkursu. 

3. Koszty przygotowania pracy konkursowej ponosi zgłaszający.  

4. Materiały nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi oraz nie są udostępniane osobom 

trzecim bez zgody zgłaszającego.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji 

danych zawartych w zgłoszeniu. 

6. Nagrody szkołom i klasom przekazane zostaną za pośrednictwem organu 

założycielskiego/nadzorującego (np. gmin, stowarzyszeń itp.) zwanego dalej 

„WNIOSKODAWCĄ” po złożeniu wniosku z dziedziny Edukacja ekologiczna do 

WFOŚiGW wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do podpisania umowy dotacji. 

7. Wnioskodawca nie zalega w uiszczaniu opłat za korzystanie ze środowiska i kar za 

przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska.  

8. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu zadań realizowanych przez 

podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu wspólnotowego prawa 

konkurencji następuje z zastosowaniem przepisów o pomocy publicznej.  

9. Podmioty korzystające z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

zobowiązane są do wydatkowania środków zgodnie z przepisami o zamówieniach 

publicznych oraz o finansach publicznych. 

10. Wnioskodawca zobowiązany będzie do informowania społeczeństwa o dofinansowaniu 

zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach. Szczegółowe warunki zostaną ustalone  

na etapie podpisywania umowy. 

11. Sposób rozliczenia kosztów kwalifikowanych przez organizatora konkursu po 

podpisaniu umowy między WNIOSKODAWCĄ a WFOŚiGW w Kielcach odbywał się 

będzie na podstawie rachunków/faktur, umów z wykonawcami usług, protokołów odbioru 

usług. 

 

Kryteria oceny 

 

Praca konkursowa podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Ocena będzie prowadzona przez 

Komisję konkursową powołaną uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Kielcach.  

 

Ocenie merytorycznej zostaną poddane wyłącznie prace konkursowe, które uzyskają 

pozytywną ocenę formalną. 

 

Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać uczestnik konkursu wynosi 21. Komisja 

konkursowa może nie przyznać nagrody, jeśli żaden z uczestników nie uzyska min. 15 pkt. 

 

Kryteria oceny formalnej 

1. Termin wpływu pracy konkursowej. 

2. Wnioskodawca mieści się w katalogu „Uczestnicy konkursu”. 

3. Zgłoszenie konkursowe zawiera zgodę organu założycielskiego, nadzorującego 

(WNIOSKODAWCY) na złożenie przez niego wniosku o dofinansowanie zadania 

edukacyjnego.  

4. Wnioskodawca złożył komplet wymaganych dokumentów.  

 

Kryteria oceny merytorycznej 

12 Zakres oceny merytorycznej 

Liczba 

punktów  - 

zakres 
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1 Zakres przesłania (za każde zagadnienie 1 pkt) 

- ochrony powietrza atmosferycznego, 

- ochrony zasobów wodnych,  

- ochrony powierzchni ziemi, 

- przeciwdziałania niekorzystnemu wzrostowi stężenia gazów 

cieplarnianych w atmosferze, 

- ochrony różnorodności biologicznej, ekosystemów oraz 

krajobrazu,  

- problemów terenów zurbanizowanych. 

0-6 pkt 

2 Zasięg Przesłania (odnosi się tylko do spraw szkolnych – 1 pkt, 

miejscowości – 2 pkt., spraw globalnych – 3 pkt., gminy / powiatu – 4 

pkt., województwa – 5 pkt.,) 

1 - 5 pkt 

3 Wartość merytoryczna Przesłania 0 - 10 pkt  

 

 

 

Kontakt z Organizatorem konkursu podczas trwania konkursu  

 

W trakcie przygotowania dokumentów istnieje możliwość pisemnego kierowania pytań (drogą 

elektroniczną na dwa adresy e–mailowe: m.obara@wfos.com.pl, m.skowronska@wfos.com.pl) 

o wszelkie zapisy dotyczące regulaminu konkursu. Odpowiedź Komisji konkursowej zostanie 

wysłana w ciągu 3 dni roboczych drogą elektroniczną. 

 

Zwycięzcy konkursu i nagrody 

 

Zwycięzcami konkursu zostają:  

 

1. Najlepsza klasa z każdego powiatu, która otrzymuje nagrodę dla szkoły w wysokości 

10 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie/doposażenie pracowni edukacyjno –

przyrodniczej. 

Przewiduje się nagrodzenie po jednej szkole z każdego powiatu województwa 

świętokrzyskiego i jednej szkoły z terenu miasta Kielce. Łącznie 14 szkół.  

 

2. Dodatkowo trzy klasy/szkoły z największą liczbą punktów w województwie otrzyma 

nagrodę w wysokości po 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wycieczkę o charakterze 

przyrodniczo – edukacyjnym lub wycieczkę z elementami przyrodniczo – 

edukacyjnymi. 

 

3. W celu uzyskania nagrody, organ założycielski/nadzorujący (Wnioskodawca) (np. 

gmina, stowarzyszenie itp.) musi złożyć wniosek z dziedziny Edukacja ekologiczna do 

WFOŚiGW w Kielcach wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do podpisania 

umowy dotacji. 

 

4. Przyznane środki muszą być wydatkowane przez Zwycięzców konkursu do 

31.11.2019 r. Za koszty kwalifikowane będą uznawane koszty poniesione przez 

zwycięzców po złożeniu wniosku do WFOŚiGW w Kielcach przez 

WNIOSKODAWCĘ. 

                                                                                                                       

Koszty kwalifikowane 

1. Sprzęt oraz pomoce dydaktyczne służące prowadzeniu edukacji ekologicznej 

stanowiące wyposażenie pracowni. 

mailto:m.obara@wfos.com.pl
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2. Wycieczka edukacyjno – przyrodniczo - krajoznawcza, wycieczka z elementami 

przyrodniczo – edukacyjno- krajoznawczymi, w tym:  

a) koszty transportu, 

b) koszty wstępu do odwiedzanych obiektów, w tym na warsztaty, lekcje muzealne 

itp.,  

c) usługi przewodników, 

d) poczęstunek do 300,00 zł na wycieczkę, 

e) inne koszty uzgodnione z Funduszem na etapie składania/oceny wniosku 

o dofinansowanie. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac w formie materiałów 

prezentacyjnych, w publikacjach, w materiałach własnych oraz na stronach internetowych. 

2. Złożenie zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu oraz jednoczesnym wyrażeniem zgody na przeniesienie praw 

autorskich z prac konkursowych na organizatora zgodnie z art. 50 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1231). 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez zgłaszającego pracę 

jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z przeniesieniem majątkowych praw 

autorskich do pracy lub jej poszczególnych składników w sposób i zakresie opisanym 

w niniejszym regulaminie.  

4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem spory rozstrzyga Organizator.  

5. Decyzje podjęte przez Komisję konkursową są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, 

o czym uczestnicy zostaną poinformowani e-mailem na adres poczty elektronicznej 

podany w Karcie Zgłoszenia. Organizator może przerwać lub odwołać projekt bez podania 

przyczyny.  

7. W przypadku małego zainteresowania szkół oraz ich uczniów udziałem w projekcie, 

Organizator może zdecydować: 

- o nieprzeprowadzeniu konkursu, 

- o innym podziale nagród, w tym przyznaniu większej liczby nagród dla szkół z tego 

samego powiatu. 

 

 

Terminarz konkursu. 

 

Lp. Wyszczególnienie Termin realizacji 

1. Ogłoszenie konkursu do 01.09.2019r. 

2. Składanie prac konkursowych przez uczestników konkursu   do 21.09.2019r. 

3. Zakończenie prac Komisji Konkursowej i ogłoszenie 

wyników konkursu przez organizatora konkursu 

Wrzesień/październik 

2019r. 

4. Złożenie przez organ założycielski/nadzorujący (np. 

gmina, stowarzyszenie itp.) wniosku oraz wymaganych 

dokumentów, umożliwiających zawarcie umowy  

do 10.10.2019r. 

5. Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Kielcach  Październik 2019r. 

 

 

 

 

 

 


