
 
 

Regulamin Konkursu: „Pokaż jak słowem – chronisz przyrodę!” 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, 

zwany w dalszej części niniejszego regulaminu „Organizatorem”.  

2. Uczestnikami Konkursu są osoby niepełnoletnie z województwa zachodniopomorskiego. 

W Konkursie może wziąć udział każdy, kto spełnia wymogi określone w pkt. 3, 

z wyłączeniem dzieci pracowników oraz zleceniobiorców Organizatora. 

3. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: I – dzieci w wieku przedszkolnym 

(do 6 roku życia włącznie), II – uczniowie klas 0-3 (7-10 lat), III – uczniowie klas 4-8 

(powyżej 11 lat). 

4. Konkurs – w każdej kategorii wiekowej – odbywa się w dwóch dziedzinach: wiersz oraz 

hasło. 

5. Czas trwania Konkursu: od godz. 00:00 01.06.2020 r. do godz. 23:59 14.06.2020 r. 

6. Konkurs polega na napisaniu wiersza (maksymalnie 8-wersowego) lub hasła związanego 

z tematem Konkursowym: „Pokaż jak słowem – chronisz przyrodę!”. 

7. Pracę w wersji elektronicznej (treść wiersza/hasła w treści maila lub dołączonego do 

wiadomości pliku tekstowego) należy wysłać pocztą elektroniczną na adres 

Organizatora: promocja@wfos.szczecin.pl najpóźniej do dnia 14.06.2020 r. do godziny 

23:59. Decyduje data wysłania wiadomości, wygenerowana przez serwer/program 

pocztowy. 

8. Prace nadesłane po terminie, o którym mowa w pkt 5 nie będą oceniane i będą podlegać 

odrzuceniu.  

9. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę w jednej, wybranej przez siebie 

kategorii. 

10. Warunkiem udziału osoby niepełnoletniej w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie pocztą 

elektroniczną skanu zgody podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego – zgodnie ze 

wzorem zawartym w Regulaminie. 

11. Organizator dokona oceny i wyboru najlepszych prac w ciągu 15 dni roboczych od dnia 

zakończenia przyjmowania prac, wskazanego w pkt 5. 

12. Organizator nagrodzi Autorów trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej osobno 

w każdej z dziedzin (wiersz oraz hasło) oraz zastrzega sobie prawo do przyznania 

wyróżnień. 

13. Nagrodami w Konkursie są gadżety promocyjne, dotyczące ekologii i ochrony środowiska.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji ilości i rodzaju nagród. 

15. Organizator skontaktuje się z laureatami Konkursu indywidualnie za pośrednictwem 

wiadomości e-mail w celu poinformowania o przyznanej nagrodzie oraz zasadach jej 

odbioru. Organizator dopuszcza możliwość wysyłki nagrody pocztą na adres, wskazany 

przez Laureata. 

16. Uczestnik z tytułu udziału w Konkursie nie ponosi żadnych opłat. 

17. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie, która jest 

jednoznaczna z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących 

polach eksploatacji: publikacja pracy wraz z informacją o jej autorze w: biuletynie 

Naturalnie, na stronie internetowej Organizatora, a także na profilach Organizatora 

w mediach społecznościowych (Facebook i Twitter), druku w dowolnej liczbie publikacji 

i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń 

nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, 

CD, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także 

prezentowaniem prac przez Organizatora w ramach realizowanych działań informacyjno-

promocyjnych. 
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18. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu, zawartych 

w niniejszym Regulaminie. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

20. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zaniechania organizacji Konkursu, bez 

konieczności poinformowania o tym fakcie Uczestników. 

21. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.wfos.szczecin.pl 

22. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych zgodnie z poniższą klauzulą. 

23. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy wraz z drobnym 

upominkiem. 
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