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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS 6, 7 I 8  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „EKOLOGIA BEZ GRANIC” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Celem Regulaminu jest przedstawienie zasad udziału w konkursie plastycznym „Ekologia bez 

granic”, organizowanym przez Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 (Program), Oddział WST w Kaliningradzie oraz 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie. 

2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych. Uczestnik (uczeń w wieku 

od 12 do 15 lat) musi być mieszkańcem jednego z trzech województw: warmińsko-

mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego lub Obwodu Kaliningradzkiego.  

3. Konkurs plastyczny jest organizowany z okazji Światowego Dnia Ziemi (22 kwietnia), 

kontraktacji projektów Celu Tematycznego „Środowisko” w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Rosja oraz obchodów 30-lecia Interreg. Interreg to inicjatywa 

wspólnotowa uruchomiona przez Komisję Europejską, obejmująca programy europejskiej 

współpracy terytorialnej. Jej głównym celem jest dążenie do tego, aby granice państwowe nie 

stanowiły przeszkody dla zrównoważonego rozwoju oraz integracji europejskiej, a wzajemna 

współpraca wzmacniała spójność społeczno-gospodarczą.  

4. Regulamin jest kierowany do wszystkich uczestników konkursu, którzy są  zobowiązani  do jego 

stosowania. 

5. Regulamin jest dostępny we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, w Oddziale Wspólnego Sekretariatu Technicznego  

w Kaliningradzie oraz w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Olsztynie, a także 

na stronach internetowych tych instytucji: www.plru.eu, www.rodm-olsztyn.pl.  

§ 2 
Cele konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. zachęcenie uczniów i nauczycieli z obszaru objętego wsparciem Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 do zapoznania się z tematyką Programu oraz 

zwiększenia wiedzy z zakresu Unii Europejskiej, współpracy transgranicznej i ekologii; 

2. zainteresowanie uczniów i nauczycieli obchodami 30-lecia Interreg, w tym osiągniecie 

wspólnego celu jakim jest „Greener Europe”; 

3. popularyzowanie wiedzy o Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, 

współpracy transgranicznej, funduszach unijnych oraz ochronie środowiska; 

4. promocja Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz priorytetów 

polskiej polityki zagranicznej i współpracy międzynarodowej; 

http://www.plru.eu/
http://www.rodm-olsztyn.pl./
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5. stworzenie możliwości zaprezentowania przez dzieci posiadanych przez nie talentów 

artystycznych. 

 

§ 3 
Termin konkursu i miejsce nadsyłania prac 

Konkurs trwa od 15 kwietnia 2020 r. do 20 maja 2020 r., do godziny 15:00 (data stempla pocztowego).  

Organizatorzy mogą przedłużyć termin nadsyłania prac poprzez zamieszczenie informacji na stronach 

internetowych: www.plru.eu, www.rodm-olsztyn.pl.   

Prace należy przesyłać na adresy: 

Polska: 

Wspólny Sekretariat Techniczny 

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 

ul. Głowackiego 14, 10-448 Olsztyn 

Rosja: 

Oddział Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Kaliningradzie 

ul. Chernyakhovskogo 6, biuro nr 109 

236006 Kaliningrad 

§ 4 
Kontakt w sprawie konkursu 

1. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu: 
Po stronie polskiej: 

• Katarzyna Wantoch-Rekowska, Menedżer Komunikacji we Wspólnym Sekretariacie 
Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, 
Centrum Projektów Europejskich, ul. Głowackiego 14, 10-448 Olsztyn,  

         tel. 89 722 81 56, 
e-mail: katarzyna.wantoch-rekowska@plru.eu.  

 

• dr Marcelina Zaniewska, Konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej  
w Olsztynie, ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn,  
tel. 600 943 378, 
e-mail: rodm@rodm-olsztyn.pl.    

 
Po stronie rosyjskiej: 

• Tatyana Shitikova, Kierownik Zespołu w Oddziale Wspólnego Sekretariatu 
Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-20120  
w Kaliningradzie, ul. Chernyakhovskogo 6, biuro nr 109, 236006 Kaliningrad 
tel. +7 4012 616 200, 

  e-mail: tatyana.shitikova@tisc.org.ru. 

 

 

 

http://www.plru.eu/
http://www.rodm-olsztyn.pl/
mailto:katarzyna.wantoch-rekowska@plru.eu
mailto:rodm@rodm-olsztyn.pl
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§ 5 
Zasady udziału i wymagania dotyczące prac 

1. W ramach konkursu przyjmowane są prace plastyczne wykonane indywidualnie, nawiązujące 

do tytułu konkursu oraz jego celów.  

2. Uczestnicy mogą przesyłać/składać prace wykonane dowolną techniką plastyczną.  

3. Prace powinny być wykonane w formacie A3. 

4. Tematyka prac artystycznych może obejmować zagadnienia związane z m.in. segregacją 

odpadów, ekologicznymi środkami transportu, racjonalnym gospodarowaniem wodą, 

odzyskiem surowców wtórnych, odnawialnymi źródłami energii.  

5. Każda praca plastyczna powinna zawierać hasło w jednym z trzech języków: polskim, 

angielskim lub rosyjskim, nawiązujące do tytułu konkursu oraz jego celów. 

6. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę. 

7. Ocenie zostaną poddane prace przesłane z zachowaniem odpowiedniego terminu (liczy się 

data stempla pocztowego).  

8. Najlepsze prace oraz zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez dwie komisje konkursowe 

powołane przez organizatorów. Jedna komisja będzie oceniała prace wykonane przez uczniów 

po polskiej stronie granicy, a druga po stronie rosyjskiej.  

9. Obydwie komisje konkursowe będą składały się z członków powołanych przez organizatorów: 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja  

2014–2020, Oddział WST w Kaliningradzie oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 

w Olsztynie. 

10. Obydwie komisje konkursowe będą składały się z 3 osób. 

11. Komisje konkursowe mogą działać zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulacjami. 

12. Komisje konkursowe wyłonią zwycięzców na podstawie następujących kryteriów: 

• zgodność pracy z tematyką konkursu (ochrona środowiska); 

• innowacyjność i wydźwięk hasła promującego ochronę środowiska; 

• wartości artystyczne pracy; 

• ogólny pomysł na pracę plastyczną. 

13. Z posiedzeń komisji konkursowych zostaną przygotowane protokoły, które zostaną podpisane 

przez wszystkich członków biorących udział w posiedzeniu. 

14. Decyzje podjęte przez komisje konkursowe są ostateczne. Od decyzji komisji nie przysługuje 

odwołanie. 

15. Do każdej z prac powinny być dołączone następujące informacje zawarte w formularzu 

kontaktowym:  

• imię i nazwisko uczestnika, 

• wiek ucznia,  

• telefon kontaktowy, 
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• numer klasy,  

• nazwę szkoły i jej adres oraz nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia. 

16. Prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.  

17. Do przesyłanej pracy należy dołączyć formularz kontaktowy oraz zgody rodziców/opiekunów 

prawnych. Przesyłając pracę rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wykorzystywanie 

pracy przez organizatorów bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, m.in. 

podczas wydarzeń i działań informacyjno-promocyjnych zorganizowanych w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja. 

18. Organizator nie pokrywa kosztów przesyłki pocztowej. 

19. Uczestnictwo w konkursie jest wolne od opłat i dobrowolne. 

20. Organizatorzy nie zwracają prac uczestnikom. Prace pozostają własnością organizatorów. 

§ 6 
Organizacja konkursu 

1. Wszystkie prace przesłane w terminie wskazanym w § 3 wezmą udział w konkursie o główne 

nagrody.  

2. Najlepsze prace zostaną wybrane przez komisje konkursowe, nie wcześniej niż 1 czerwca 

2020 r.  

3. Autorzy 3 najlepszych prac z Polski oraz 3 najlepszych prac z Rosji otrzymają nagrody główne. 

Komisje konkursowe przyznają również 6 wyróżnień – 3 pracom wykonanym przez dzieci  

z Polski oraz 3 pracom wykonanym przez dzieci z Rosji.  

4. Główną nagrodą jest plecak i powerbank. Za otrzymanie 6 wyróżnień przyznane zostaną inne 

atrakcyjne nagrody, takie jak: bidony, śpiwory, publikacje, gry edukacyjne itp.  

5. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronach internetowych organizatorów lub zostaną 

powiadomieni drogą e-mailową. Nagrody zostaną wręczone podczas wydarzenia 

promocyjnego lub przesłane laureatom pocztą.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania innych (specjalnych) nagród. 

7. Wszystkie prace powinny mieć autorski charakter. Uczestnicy gwarantują przestrzegać 

przewidzianych ustawowo praw autorskich i pokrewnych. Za autentyczność prac 

odpowiedzialni są wyłącznie ich autorzy.  

8. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 prosimy korzystać ze strony www.plru.eu.  

§ 7 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz  

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

http://www.plru.eu/
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2. Administratorem danych osobowych uczestników jest Centrum Projektów Europejskich  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, z którym można się skontaktować drogą 

elektroniczną pisząc na adres e-mail: cpe@cpe.gov.pl lub tradycyjną pocztą na adres wskazany 

powyżej oraz bezpośrednio w siedzibie instytucji. W sprawach związanych z danymi 

osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

iod@cpe.gov.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. b) RODO, czyli akceptacji 

niniejszego Regulaminu (imię, nazwisko, data urodzenia, numer klasy, nazwa szkoły oraz 

miasta, w której jest zlokalizowana, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz podpis) 

oraz art. 6. ust. 1 lit. a) RODO (udzielonej zgody na wykorzystanie wizerunku). 

4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją i promocją 

konkursu przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz przez 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie. 

5. Jeśli będzie to konieczne dla organizacji konkursu plastycznego, dane osobowe uczestników 

mogą być udostępniane następującym grupom podmiotów:  

▪ osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, dla 

których dostęp do wspomnianych danych jest konieczny dla prawidłowego 

wykonywania obowiązków;  

▪ partnerowi, z którym organizujemy konkurs – Regionalnemu Ośrodkowi Debaty 

Międzynarodowej w Olsztynie; 

▪ odbiorcom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organy 

kontroli) lub umów (podmioty współpracujące przy przygotowaniu wystawy  

z wygranymi pracami). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania terminu 

możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. 

6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od daty końcowego 

rozliczenia pomocy technicznej w ramach Programu.  

7. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia zakresu ich przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy stwierdzi naruszenie przetwarzania 

danych osobowych dotyczących swojej osoby. Ponadto, w związku z udzieloną zgodą możecie 

Państwo wycofać ją w każdym momencie przetwarzania.  

8. Dane osobowe w postaci wizerunku, które zostaną zarejestrowane podczas rozdawania 

nagród i opublikowane na portalach społecznościowych oraz stronach internetowych 

organizatorów będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim. 

§ 8  
Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy mają prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu 

uczestnicy zostaną powiadomieni.  

mailto:cpe@cpe.gov.pl
mailto:iod@cpe.gov.pl
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2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo: dokonywania zmian w Regulaminie, przerwania, zmiany 

konkursu lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych 

zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie internetowej www.plru.eu  

i rodm@rodm-olsztyn.pl.    

 

http://www.plru.eu/
mailto:rodm@rodm-olsztyn.pl

