
Regulamin Konkursu „Ekolaur Świętokrzyski” 

Nagroda Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach – Edycja 2020r 

 

1. Charakter Nagrody 

Nagroda Prezesa Zarządu ma charakter honorowy i stanowi wyróżnienie w obszarach będących 

przedmiotem oceny. Konkurs „Laur Świętokrzyski” ma za zadanie promować najbardziej 

proekologiczne postawy Mieszkańców, Instytucji lub Firm które działają na terenie 

województwa świętokrzyskiego. 

Laureaci konkursu otrzymują z nagrodę finansową w wysokości 6 000zł, dyplom oraz statuetkę 

od Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Kielcach i mają prawo używać we wszystkich materiałach 

reklamowych i firmowych tytułu Laureata Konkursu „Ekolaur Świętokrzyski”  Nagroda 

Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Kielcach.” 

Nominowani otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

2. Komitet honorowy 

W celu zapewnienia transparentności, obiektywizmu i szerokiego spojrzenia na zagadnienia 

będące przedmiotem oceny Prezes Zarządu powołuje Komitet Honorowy. 

3. Zespół Ekspertów 

Prezes Zarządu WFOŚiGW w Kielcach powołuje Zespół Ekspertów złożony z merytorycznych 

współpracowników oraz specjalistów. Zespół dokonuje kompleksowej analizy wniosków, ze 

szczególnym uwzględnieniem oryginalnych i wyjątkowych rozwiązań 

4. Tryb wyłaniania laureatów Nagrody 

Formularze wniosków o przyznanie nagrody są dostępne na stronie internetowej WFOŚiGW     

w Kielcach  

Uprawniona do złożenia wniosku jest każda osoba fizyczna, osoba prawna zamieszkująca                   

na terenie województwa świętokrzyskiego oraz gmina, przedsiębiorstwo lub instytucja mająca 

swoją siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego 

4.1 Zgłaszanie kandydatów do Konkursu „Ekolaur Świętokrzyski”  Nagroda Prezesa 

Zarządu WFOŚiGW  w Kielcach.” 

Osoby fizyczne, osoby prawne, gminy, przedsiębiorstwa lub instytucje przesyłają                          

lub składają osobiście w terminie do dnia 19.02.2020r wnioski o przyznanie nagrody. 

Wnioski należy: 

• Kierować na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                    

w Kielcach al.ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce z dopiskiem „Ekolaur 

Świętokrzyski” lub  

• skany wypełnionych wniosków wysłać na adres email: biuro@wfos.com.pl lub  

• złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Funduszu 

mailto:biuro@wfos.com.pl


 

Ze względów organizacyjnych wnioski niepełne lub nadesłane po terminie nie będą 

rozpatrywane przez Zespół Ekspertów 

 

4.2 Wybór Nominowanych i Laureatów. 

 

Spośród zgłoszonych kandydatur Zespół Ekspertów wybiera maksymalnie trzech 

nominowanych w każdej z kategorii i przedstawia swoje propozycje Prezesowi Zarządu. 

Z grona nominowanych Prezes po konsultacji z komitetem honorowym wybiera laureatów 

w poszczególnych kategoriach. W szczególnych przypadkach Prezes Zarządu może 

zrezygnować z wybrania laureata dla danej kategorii. 

Wyniki zostaną ogłoszone 26.02.2020r o godz. 10:30 podczas konferencji „Wysoka jakość 

powietrza wyzwaniem XXI wieku” organizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

 

5. Kategorie nagrody 

Nagroda Prezesa Zarządu jest przyznawana w 3 kategoriach: 

a. Innowatorskie podejście do ochrony powietrza – zwycięzca nagrody powinien w sposób 

innowacyjny działać na rzecz czystego powietrza w województwie świętokrzyski. 

Powinien mieć udokumentowane wyniki swoich przedsięwzięć 

b. Strażnik czystego powietrza – zwycięzca nagrody swoim zachowaniem daje przykład 

innym mieszkańcom swojej lokalnej społeczności jak na  płaszczyźnie edukacyjnej, 

prewencyjnej i monitorującej postępować aby dbać o czyste powietrze. Zwycięzcą 

może być osoba fizyczna jak i osoba prawna 

c. proekologiczna instytucja/firma w województwie – zwycięzca w tej kategorii to 

instytucja, w której zastosowane w bieżącej działalności rozwiązania są najbardziej 

proekologiczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna RODO  

(zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku) 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679  

 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach z siedzibą w Kielcach al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155.  

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w WFOŚiGW w Kielcach możliwy jest pod numerem tel. nr. 413335244 lub 
adresem email: m.chaba@wfos.com.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do:  

- organizacji i przeprowadzenia konkursu Ekolaur Świętokrzyski 

- publikacji informacji o laureatach nagrody oraz  zdjęć z uroczystej gali wręczenia nagród na stronie internetowej 

WFOŚiGW w Kielcach,  

-  korespondencyjnym, rozliczeniowym,  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, e  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 
 

4. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ich przetwarzania (zgodny z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa) oraz przedawnienia potencjalnych roszczeń a także okres wymagany przepisami dotyczącymi 
archiwizacji dokumentów obowiązujących w WFOŚiGW w Kielcach. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6. Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO)  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań związanych ze 
zorganizowanym konkursem. 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane/przekazane, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, jeżeli 
jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz jest 
to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego tj. Policja, Sąd, 
Prokuratura, Urząd Skarbowy oraz firmy i instytucje państwowe. 

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie Funduszu przez następujące kategorie odbiorców 
danych: podmioty świadczące obsługę prawną, podmioty wspomagające obsługę informatyczną, firmy świadczące 
usługi pocztowe, firmy audytowe oraz podmioty zapewniające bezpieczeństwo funkcjonowania WFOŚiGW w 
Kielcach. 

 

Ja niżej podpisany(a) ………………………….………………………….. oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych oraz na nieodpłatną publikację (rozpowszechnianie) mojego 

wizerunku, imienia oraz nazwiska, na stronach internetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w domenie wfos.com.pl oraz nieodpłatną publikację 

(rozpowszechnianie) mojego wizerunku w mediach, w tym imienia i nazwiska w związku z udziałem w 

konkursie Ekolaur Świętokrzyski .  

Zdjęcia oraz powyższe dane osobowe zostaną wykorzystane do promowania działań proekologicznych. 

 

………………………………………………… 

Data i podpis  


