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Załącznik do Uchwały
Nr 3/83/2019
z dnia 23 stycznia 2019 r.

REGULAMIN KONKURSU
„EKOLOGICZNY EDUKATOR SZKOLNY– II Edycja 2019”

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w II edycji konkursu
w ramach kampanii edukacyjnej „Ekologiczny edukator szkolny– II Edycja 2019.”
§ 2. Organizatorem konkursu jest Województwo Kujawsko–Pomorskie, w imieniu którego
działa
Departament
Środowiska
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
§ 3. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzcy
i poinformowanie go o wygraniu konkursu, a także wydaniu nagrody.
§ 4. Konkurs trwa od 31 stycznia 2019 r. do 1 czerwca 2019 r.
§ 5. Celem konkursu jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat walorów obszarów
chronionych województwa kujawsko–pomorskiego, promowanie postaw proekologicznych
oraz przygotowanie młodych ludzi do świadomego i aktywnego udziału w procesach
zachodzących w najbliższym otoczeniu.
§ 6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.kujawsko-pomorskie.pl,
www.facebook.com/ZieloniEdukatorzy/ oraz stronach internetowych parków krajobrazowych
województwa.
§ 7. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących
obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”,
który finansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu oraz ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 8. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII ze szkół podstawowych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którzy będą inicjowali działania ekologiczne wśród
lokalnej społeczności.
ROZDZIAŁ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§ 9. Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie do dnia 22 lutego 2019 roku wypełniając
przy pomocy nauczyciela koordynatora formularz zgłoszenia, stanowiący Załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu, który zostanie nadesłany za pośrednictwem szkoły na adres (list
polecony, decyduje data wpływu),:

Departament Środowiska
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń
z dopiskiem „Konkurs Ekolider”
§ 10. Do dnia 1 marca 2019 roku spośród zgłoszeń uczniów, zostaną wyłonieni uczestnicy
konkursu.
§ 11. Uczestnicy konkursu zostaną wybrani na podstawie oceny nadesłanego opisu
planowanych działań, wg następujących kryteriów (w każdym z kryteriów można uzyskać od
0 do 10 punktów):
1) zgodność z celami konkursu,
2) poprawność merytoryczna w zakresie poprawnego stosowania terminologii
i wiedzy przyrodniczej,
3) zasięg dotarcia do jak największej ilości odbiorców/środowisk.
§ 12. Każdy z wybranych uczniów, odpowiedzialny za inicjowanie działań ekologicznych
w swoim najbliższym otoczeniu, zostanie otoczony opieką nauczyciela-koordynatora
zaakceptowanego przez dyrektora szkoły.
§ 13. Nauczyciel–koordynator powinien pomagać uczniowi w realizacji działań,
a w szczególności:
1) koordynować działania i wspierać merytorycznie,
2) pomagać w doborze tematyki prowadzonych działań,
3) w ustalonym terminie dostarczyć do Organizatora prace konkursowe,
4) koordynować wydatkowanie pieniędzy uzyskanych z grantu (650 zł brutto).
§ 14. Uczniowie przy pomocy nauczyciela–koordynatora zrealizują zadanie i dostarczą prace
konkursowe w terminie do 1 czerwca 2019 r. na adres:
Departament Środowiska
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń
§ 15. Decyduje data wpływu - dostarczenia pracy. Prace, które wpłyną po terminie nie zostaną
ocenione, a wykorzystane środki grantu w takim przypadku będą podlegały natychmiastowemu
zwrotowi do Grantodawcy.
ROZDZIAŁ 3
ZASADY KONKURSU
§ 16. Wybrani uczniowie przygotują projekt związany z ochroną środowiska i walorami
przyrodniczymi obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego.
§ 17. Projekt zostanie udokumentowany w jednej z wybranych form: film, reportaż,
prezentacja, wydawnictwo (książka, broszura),kronika aktywności lub forma plastyczna itp.
§ 18. W celu wykonania i udokumentowania projektu środki z grantu mogą zostać
wydatkowane na materiały i przybory papiernicze, usługi poligraficzne, usługi fotograficzne,
usługi montażu filmowego, sprzęt fotograficzno-filmowy, nośniki pamięci, materiały
eksploatacyjne do druku prac, materiały niezbędne do budowy urządzeń mogących mieć
zastosowanie w pracy, nagrody w konkursach o tematyce przyrodniczej, ekologicznej,

materiały do ekspozycji prac konkursowych ,usługi transportu, organizacji pikników
ekologicznych, organizacji konkursów, koszty publikacji i emisji prac konkursowych w
mediach itp.
§ 19. Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
§ 20. Zgłaszając ucznia jego opiekun prawny oświadcza, że:
1) uczeń jest jedynym autorem materiału,
2) materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich oraz jest zgodne
z obowiązującym prawem,
3) nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń
w związku z dostarczonym materiałem,
4) wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonego materiału w celach promocyjnych,
z zastrzeżeniem, że każdorazowo będzie wskazanych autor,
5) wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku ucznia.
§ 21. Oświadczenie, o którym mowa w § 20 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
§ 22. Prace konkursowe zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa
autorskie osób trzecich, a także zawierające treści niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite,
naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą,
w tym na tle religijnym, etnicznym, rasowym, nie biorą udziału w Konkursie i podlegają
odrzuceniu przez Organizatora. W takim przypadku kwota przekazanego grantu podlega
w całości zwrotowi do Organizatora konkursu.
§ 23. Na decyzję Organizatora o odrzuceniu pracy Konkursowej podjętej na podstawie
niniejszego Regulaminu nie przysługuje odwołanie.
§ 24. Organizator konkursu nie zwraca materiałów nadesłanych na konkurs.
§ 25. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem
Regulaminu Konkursu.
§ 26.Przystąpienie do Konkursu i akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez opiekuna
prawnego ucznia zgody na nieodpłatne opublikowanie całości pracy lub jej fragmentów na
stronie Organizatora.
§ 27.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania imienia, nazwiska
oraz wizerunku ucznia, na co opiekun prawny wyraża zgodę przystępując do konkursu.
ROZDZIAŁ 4
ZASADY PRZYZNANIA I ROZLICZENIA GRANTU
§ 28. Uczniowi wyłonionemu podczas rekrutacji zostaje przyznany grant na realizację pracy
konkursowej w wysokości 650 zł brutto.
§ 29. Organizator konkursu przekazuje jednorazowo środki finansowe pochodzące z grantu
organowi założycielskiemu placówki szkolnej (jednostce samorządu terytorialnego) lub
w przypadku szkoły niepublicznej bezpośrednio szkole na podstawie umowy powierzenia
grantu zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a organem założycielskim
wyłonionej placówki lub szkołą niepubliczną.
§ 30. Organ założycielski szkoły, której uczeń bierze udział w konkursie przekazuje środki
finansowe pochodzące z grantu na rachunek bankowy szkoły, a w przypadku szkoły
niepublicznej Organizator konkursu przekazuje środki finansowe bezpośrednio na rachunek
szkoły.
§ 31. Zaleca się przekazanie środków finansowych pochodzących z grantu, odrębnym
przelewem bankowym lub w sposób mogący jednoznacznie zidentyfikować środki te jako
pochodzące z grantu w celu spełnienia późniejszego obowiązku rozliczenia się z grantu.

§ 32. Potwierdzenie przekazania środków stanowić ma wyciąg bankowy lub w przypadku braku
takiej możliwości przedłożenie oświadczenia grantobiorcy w sprawie przekazania środków
pochodzących z grantu danej szkole.
§ 33. Przekazane środki, wybranym podczas rekrutacji uczniom służyć mają wyłącznie na
pokrycie kosztów przygotowania pracy konkursowej i nie mogą być przekazywane osobom
postronnym w celach niezwiązanych z przygotowaniem pracy.
§ 34.Przekazane środki mogą być wydatkowane od momentu przekazania ich na konto szkoły.
§ 35. Dowodem na wykorzystanie środków finansowych pochodzących z grantu są rachunki
i faktury wystawione na organ założycielski szkoły, których płatnikiem jest dana szkoła, a w
przypadku placówki niepublicznej płatnikiem jest bezpośrednio szkoła.
§ 36. Dokumenty stanowiące dowód rozliczenia przedłożone celem rozliczenia grantu muszą
nosić znamiona zaksięgowanych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz być
potwierdzone za zgodność z oryginałem w momencie przedłożenia do rozliczenia.
§ 37. W przypadku przedstawionych do rozliczenia faktur/rachunków należy załączyć wyciąg
bankowy lub potwierdzenie realizacji przelewu potwierdzający uregulowanie zobowiązania w
terminie.
§ 38. Na wyciągu powinno widnieć kto jest właścicielem rachunku, numer rachunku
bankowego oraz zapis o rozchodzie środków i informacja o odbiorcy środków.
§ 37. Koszty mogą być ponoszone zarówno w formie rozliczenia bezgotówkowego, jak
i gotówkowego.
§ 39. W przypadku faktur płaconych gotówka lub karta płatniczą należy załączyć raport kasowy
lub inny dokument potwierdzający wpłatę środków pochodzących z grantu w formie gotówki
lub zwrotu za wyłożona gotówkę.
§ 40. Niewykorzystane środki z przekazanego szkole grantu winny być oddane na rachunek
bankowy organu założycielskiego, który następie przekaże je na wskazany rachunek
Organizatora konkursu. W przypadku placówki niepublicznej przekazuje ona niewykorzystane
środki bezpośrednio na wskazany rachunek Organizatora konkursu.
§ 41. Środki, otrzymane w formie grantu na wykonanie pracy, która przygotowana została
zgodnie z celami konkursu i zakwalifikowała się do oceny, nie podlegają zwrotowi, jeśli zostały
w całości wydatkowane na ten cel.
§ 42. Kwota grantu w wysokości 650 zł nie ogranicza wartości przygotowanej pracy
konkursowej. W przypadku środków wydatkowanych ponad otrzymaną kwotę grantu, nie ma
możliwości otrzymania od Organizatora zwrotu środków przekraczających tę kwotę.
§ 43. Środków grantu nie można przeznaczyć na wynagrodzenie koordynatora, ucznia lub
innych osób biorących udział w przygotowaniu pracy konkursowej.
§ 44. W przypadku zakupionych materiałów wykorzystanych do przygotowania pracy,
materiały zachowuje uczeń lub szkoła.
§ 45. W przypadku zakupionych urządzeń wykorzystanych do przygotowania pracy,
urządzenia zachowuje szkoła lub organ założycielski placówki szkolnej.
§ 46. Projekt wzoru umowy dotacyjnej stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
ROZDZIAŁ 5
KRYTERIA OCENY I JURY KONKURSU
§ 47. Zgłoszone materiały zostaną poddane ocenie przez jury powołane Zarządzeniem
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 48. Obrady jury są tajne, a podjęte decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniu ani
zaskarżeniu.

§ 49. W trakcie obrad jury wyłonionych zostanie pięciu finalistów.
§ 50. Prace konkursowe uczniów zostaną wybrane, a potem ocenione na podstawie nadesłanego
opisu planowanych działań, wg następujących kryteriów (w każdym z kryteriów można
uzyskać od 0 do 10 punktów):
1) zgodność z celami konkursu,
2) poprawność merytoryczna w zakresie poprawnego stosowania terminologii
i wiedzy przyrodniczej,
3) zaangażowanie szkolnej społeczności w realizację aktywności proekologicznych,
4) zaangażowanie lokalnej społeczności w realizację aktywności proekologicznych
(świetlice środowiskowe, kluby seniora, biblioteki, koła gospodyń wiejskich itp.),
5) pomysłowość wykonanej pracy,
6) zgodność z przedstawionym planem działania ujętym w formularzu zgłoszeniowym.
§ 51. Finaliści zostaną poinformowani drogą telefoniczną oraz mailową na dwa tygodnie przed
uroczystą galą. Wyniki zostaną również opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
ROZDZIAŁ 6
NAGRODY
§ 52. Nagrodami w konkursie będą:
1) dla 5 finalistów-uczniów rowery górskie,
2) dla
klasy
ucznia,
autora
zwycięskiej
pracy,
udział
w „zielonej szkole”.
§ 53. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub jej równowartość pieniężną.
§ 54. Osoby nagrodzone nie mogą przenieść praw do przyznanych im nagród na osoby trzecie.
§ 55. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali.
§ 56. Nagroda powinna zostać odebrana osobiście.
§ 57. Dla wszystkich pozostałych uczestników konkursu przewidziano certyfikaty i upominki.

ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 58. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
§ 59. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady
i warunki prowadzenia Konkursu.
§ 60. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia
postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 61. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające
dostarczenie zgłoszenia konkursowego.
§ 62. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez
podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez
Uczestników.
§ 63. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

