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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Chroń rzeki karpackie!” 
Projekt „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000” 

 
I. CEL KONKURSU:  
1.1. Budowa świadomości nt. potrzeb i metod ochrony przyrody rzek karpackich wśród dzieci i młodzieży, 
rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy na podstawie różnych źródeł, kształtowanie 
umiejętności plastycznych, kreatywności.  

1.2. Wyrabianie poczucia estetyki oraz uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody.  

 

II. ORGANIZATOR KONKURSU:  
2.1. Organizatorem Konkursu „Chroń rzeki karpackie!” zwanego dalej „Konkursem” jest Fundacja 
Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefitów 4/2, 30-039 Kraków, wpisana 
do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy w Krakowie pod numerem KRS: 
0000060308, NIP: 676-10-21-929, zwana dalej „Organizatorem”.  
 
III. CZAS TRWANIA KONKURSU:  
3.1. Konkurs ogłoszony jest w dniu 30 stycznia 2018 r. Prace konkursowe należy dostarczyć do Organizatora 
konkursu w terminie do 20 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do biura organizatora).  
3.2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2018 r.  
 
IV. UCZESTNICY KONKURSU:  
4.1. W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od klasy 4 szkoły podstawowej do klasy III 
gimnazjalnej włącznie, uczące się i/lub zamieszkujące w gminach, na których terenie leżą obszary Natura 
2000 (lista gmin w załączniku):  
1. Dolna Soła PLH120083, 2. Czarna Orawa PLH120002, 3. Łososina PLH120087, 4. Biała Tarnowska PLH120090, 5. 
Wisłoka z Dopływami PLH180052, 6. Jasiołka PLH180011, 7. Rzeka San PLH180007. 

V. NAGRODY:  
5.1. Nagrodzone zostaną 3 osoby w każdej kategorii wiekowej w postaci aparatu fotograficznego oraz 
pamiątkowych dyplomów.  
5.2. Dodatkowo 5 osób wyróżnionych w każdym obszarze w każdej z kategorii wiekowych nagrodzone 
zostanie w postaci drobniejszych upominków. Wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymają także pamiątkowe 
dyplomy.  
 
VI. ZASADY KONKURSU:  
6.1. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych plakatów popularyzujących walory przyrody chronionych w 
sieci Natura 2000 rzek karpackich i potrzebę ochrony tej przyrody przed czynnikami stanowiącymi dla niej 
zagrożenie, takimi jak: 
- nadmierny pobór żwiru, 
- rozjeżdżanie koryta rzecznego, 
- zaśmiecenie rzek i ich brzegów, 
- nielegalne zrzuty ścieków, 
- inne czynniki antropogeniczne. 
6.2. Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres Organizatora w terminie do 20 marca 2018 r. 
(decyduje data wpływu do biura Organizatora).  
6.3. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką. Rozmiary pracy nie powinny być mniejsze 
niż format A3 i równocześnie nie większe niż format A2. 
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6.4. Kryterium oceny pracy będzie pomysłowość, estetyka wykonania pracy, zgodność z tematyką.  
6.5. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.  
6.6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczeniem formularza zgłoszeniowego  oraz pracy 
konkursowej, w terminie do 20 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do biura Organizatora) na adres 
Organizatora konkursu z dopiskiem „Chroń rzeki karpackie”.  
6.7. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać w wersji papierowej – do pobrania na stronie 

http://rzekikarpackie.fwie.pl/konkursy/. 
6.8. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie 
publikowanymi.  
6.9. Dyplomy i nagrody wysłane zostaną adres podany w Formularzu zgłoszeniowym. 
6.10. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zwycięskich prac i eksponowania ich podczas 
dalszych działań Fundacji, w szczególności projektu „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000”.  
6.11. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Fundacji.  
6.12. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs tylko jedną pracę. 
 
VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:  
7.1. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze 38 prac (3 do nagród głównych i po 5 wyróżnień z każdego 
obszaru) w kategorii wieku szkół podstawowych i 38 prac (3 do nagród głównych i po 5 wyróżnień z 
każdego obszaru) w kategorii wieku gimnazjalnego. Nagrodzeni autorzy zostaną mailowo poinformowani o 
decyzji Jury.  
7.2. Decyzje Jury są ostateczne.  
 
VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:  
8.1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2018 r. i zostanie opublikowane na stronie 
internetowej Konkursu.  
8.2. Ponadto, niezależnie od tego, zwycięzcy Konkursu zostaną do 7 dni roboczych od rozstrzygnięcia 
Konkursu powiadomieni drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez Organizatora o przyznaniu im 
nagród.  
8.3. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową na adres podany 
w Formularzu zgłoszeniowym.  
8.4. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z 
niniejszym Regulaminem oraz na przetwarzanie swoich danych do celów konkursowych.  
 
IX. PRAWA AUTORSKIE:  
9.1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i 
nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesyłanej pracy konkursowej.  
9.2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z przesłanych materiałów (w sposób 
nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w 
wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji.  
 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
10.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Projektu w zakładce Konkursy, link: 
http://rzekikarpackie.fwie.pl/konkursy/. 
10.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: chron.rzeki@gmail.com lub na numer 
telefonu 660 961 552. 
10.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z 
uczestnictwa w Konkursie  

http://www.fwie.pl/
mailto:biuro@fwie.eco.pl
http://rzekikarpackie.fwie.pl/konkursy/


  

 

  

 
Projekt „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000. Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej,  

Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu” 
 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 
 

  Projekt realizuje: 

 

 
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 
ul. Józefitów 4/2, 30-039 Kraków 
tel.: 607-358-222 
www.fwie.pl;  biuro@fwie.eco.pl 

 

 

10.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  
10.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora 
wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-
marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. 
U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania.  
 
XI. ZMIANY W REGULAMINIE  
11.1. Ewentualne zmiany w Regulaminie Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej 

http://rzekikarpackie.fwie.pl/konkursy/.  
11.2. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do rezygnacji z Konkursu, w przypadku wystąpienia zmian 
w Regulaminie. Brak zgłoszenia rezygnacji z udziału w Konkursie w ciągu 7 dni od daty otrzymania 
informacji nt. zmian w Regulaminie, jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu.  
 
 
 
XII. Załącznik  
Gminy leżące na obszarach Natura 2000 uwzględnionych w projekcie „Rzeki karpackie – czysta Natura 
2000”:  
1. Dolna Soła PLH120083 - gminy: Wilamowice, Brzeszcze, Kęty, Oświęcim (gm. miejska), Oświęcim (gm. wiejska); 
2. Czarna Orawa PLH120002 – gminy: Czarny Dunajec, Jabłonka, Raba Wyżna; 
3. Łososina PLH120087 – gminy: Słopnice, Tymbark, Limanowa (gm. wiejska), Limanowa (gm. miejska), Laskowa, 
Łososina Dolna; 
4. Biała Tarnowska PLH120090 – gminy: Uście Gorlickie, Grybów (gm. wiejska), Grybów (gm. miejska), Bobowa, 
Ciężkowice, Tuchów, Pleśna, Tarnów (gm. wiejska), Korzenna, Gromnik, Ryglice; 
5. Wisłoka z Dopływami PLH180052 – gminy: Ropa, Gorlice (gm. wiejska), Gorlice (gm. miejska), Sękowa, Biecz, 
Lipinki, Skołyszyn, Jasło (gm. wiejska), Jasło (gm. miejska), Dębowiec, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Krempna, 
Chorkówka, Brzyska, Kołaczyce, Brzostek, Jodłowa, Pilzno, Tarnowiec, Jedlicze; 
6. Jasiołka PLH180011 – gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Dukla, Chorkówka; 
7. Rzeka San PLH180007 – gminy: Sanok (gm. wiejska), Sanok (gm. miejska), Dydnia, Nozdrzec, Dynów (gm. wiejska), 
Dynów (gm. miejska), Dubiecko, Krzywcza, Krasiczyn, Przemyśl (gm. wiejska), Przemyśl (gm. miejska), Żurawica, 
Medyka, Orły, Radymno (gm. wiejska), Radymno (gm. miejska), Stubno, Laszki, Jarosław (gm. wiejska). 
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