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REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH  

PROGRAMU REGIONALNEGO WSPARCIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ – EKOPRACOWNIA – ETAP I 

 

Konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji 
Ekologicznej – EkoPracownia – etap I 

 

I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych zwanego dalej „Konkursem” 

jest Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zwanego dalej 
Wojewódzkim Funduszem. 

3. Regulamin określa sposób składania i weryfikacji prac złożonych w ramach Konkursu. 
 

II. Cele Konkursu 
1. Celem Konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej, upowszechnienie wiedzy, aktywizacja 

społeczna i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa w zakresie tematyki przeciwdziałania 
emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. 

2. Cel główny Konkursu to stworzenie zaplecza technicznego w szkołach dla rozwoju edukacji ekologicznej 
dzieci i młodzieży poprzez utworzenie 42 ekopracowni przyrodniczych i klimatycznych (po 1 pracowni 
przyrodniczej i 1 pracowni klimatycznej w każdym powiecie województwa warmińsko-mazurskiego) 

3. Cele szczegółowe konkursu: 
a) Kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży szkolnej, 
b) Promowanie innowacyjnych metod kształtowania świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, 
c) Promowanie idei zrównoważonego rozwoju, 
d) Promowanie aktywnych metod edukacji w zakresie ochrony środowiska 

 
III. Przedmiot Konkursu 

Przedmiotem Konkursu jest stworzenie krótkiego filmu (do 2 minut) przedstawiającego w sposób 
kreatywny działania realizowane przez szkołę na rzecz ochrony środowiska, przedstawienie 
wizualizacji/opisu planowanej ekopracowni, opracowanie wstępnego kosztorysu i harmonogramu zajęć. 
 

IV. Uczestnicy Konkursu 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa 

warmińsko-mazurskiego. 
2. Każda szkoła może złożyć do konkursu jedną pracę na realizację jednej pracowni. 
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V. Nagrody 
1. Nagrodą główną jest promesa dofinansowania utworzenia pracowni przyrodniczej lub klimatycznej 

(tematyka odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna). 
2. Wysokość dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż: 

a) 75 000 zł w przypadku pracowni klimatycznej, 
b) 50 000 zł w przypadku pracowni przyrodniczej. 

3. Organizator przewiduje przyznanie 42 nagród głównych (po 21 na poszczególny rodzaj pracowni). 
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania, poza nagrodą główną, innych nagród, bądź 

wyróżnień (w tym nagród indywidualnych dla autorów prac konkursowych), w miarę posiadanych 
środków własnych. 

 
VI. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest  
a) zamieszczenie krótkiego filmu (do 2 minut) w  serwisie YouTube na kanale szkoły/organu 

prowadzącego i przesłany w formie linku na adres e-mail Wojewódzkiego Funduszu 
promocja@fundusz.olsztyn.pl. Zalecana rozdzielczość dla filmów w formacie 16:9 - to co najmniej 
1280 x 720 pikseli, a dla filmu w formacie 4:3 – co najmniej 640 x 480 pikseli. Produkcja powinna 
zawierać napisy początkowe – w tym pełną nazwę szkoły – a także napisy końcowe – imiona 
i nazwiska autorów. 

b) Kartę informacyjna zadania zawierającą pełną nazwę szkoły, adres, dane jednostki prowadzącej oraz 
autorów filmu, krótki opis i wizualizacja planowanej ekopracowni. Dokument należy dostarczyć 
w formie pdf przesłany na adres e-mail Wojewódzkiego Funduszu promocja@fundusz.olsztyn.pl 
(załącznik nr 1 do Regulaminu). 

2. Prace konkursowe (film, opis i kartę informacyjną) należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 17-03-2023 r. na adres e-mail Wojewódzkiego Funduszu promocja@fundusz.olsztyn.pl. 

3. Do pracy konkursowej należy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę  
na bezpłatne udostępnienie Wojewódzkiemu Funduszowi filmu w celach promocyjnych, w tym m.in. na 
udostępnienie w mediach społecznościowych – Facebook, Tweeter, Istargram stanowiące załącznik nr 2 
do Regulaminu. 

4. W przypadku braku prac z poszczególnych powiatów Organizator ogłosi nabór uzupełniający 
(ograniczony terytorialnie do powiatów, z których nie otrzymano prac lub otrzymano jedną pracę). 
 

VII. Ocena prac konkursowych 
1. Oceny prac konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powołana przez 

Organizatora Konkursu. 
2. W skład Komisji Konkursowej wejdą  przedstawiciele Organizatora, Kuratorium Oświaty, Ośrodków 

Doskonalenia Nauczycieli oraz przedstawiciele z instytucji zajmujących się ochroną środowiska 
i edukacją ekologiczną. 

3. Komisję powołuje Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu. 
4. Rozstrzygnięcia w ramach prac Komisji zapadają większością głosów jej członków w głosowaniu 

jawnym. 
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5. W przypadku równej ilości głosów – głos decydujący ma Przewodniczący Komisji Konkursowej. 
6. Spośród wszystkich przesłanych prac Komisja wyłoni 42 laureatów Konkursu – po 2 placówki oświatowe 

z każdego powiatu województwa warmińsko-mazurskiego. 
7. W sytuacjach szczególnych Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. 
8. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne i nie ma możliwości odwołania od podjętej decyzji. 
9. O wynikach Konkursu wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową nie później niż do dnia 

28-04-2023 r. 
 

VIII. Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Organizator Konkursu. 
2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu 

www.wfosigw.olsztyn.pl 
 

IX. Koordynator Programu: 

Justyna Raczyńska tel. (089) 522-02-16,  

e-mail: j.raczynska@wfosigw.olsztyn.pl  

http://www.wfosigw.olsztyn.pl/

