
§ 1
 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej w 3 różnych kategoriach 
wiekowych:
GRUPA WIEKOWA 3-6 LAT - należy narysować rysunek, opisujący jak każdego dnia można zadbać o środowisko;
GRUPA WIEKOWA 7-12 LAT - należy opracować materiał informacyjny w postaci ulotki/folderu lub komiksu 
(technika podstawowa) odnoszącej się do dbałości o przyrodę, zaczynając od siebie i swojego najbliższego otoczenia,
GRUPA WIEKOWA 13-19 LAT - należy opracować materiał wizualny - serię zdjęć z komentarzem lub film np. nagrany 
telefonem (technika podstawowa) odnoszący się do tego jak dbać o środowisko, zaczynając od siebie i swojego otoczenia.

Grupa wiekowa 3-6 lat - zgłoszenia powinien dokonać opiekun. W przypadku pozostałych grup zgłoszenia mogą, 
ale nie muszą dokonywać opiekunowie. W przypadku zwycięstwa w konkursie opiekunowie otrzymują dyplomy, ale 
nie nagrody. 
Szkoły, które wyrażą zainteresowanie udziałem w konkursie w postaci zachęcenia dzieci do aktywności w postaci 
sporządzenia prac oraz poinformują o tym organizatora konkursu (kontakt@dzialamy.org.pl) otrzymają dyplom 
oraz atrakcyjne plansze edukacyjne dotyczące tematyki proekologicznej i ochrony środowiska. Liczba szkół, które 
otrzymają plansze jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoły, których uczniowie zwyciężą w konkursie 
mogą otrzymać plansze mimo braku wcześniejszego zgłoszenia.
2. TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU: 22 września 2022 r., do godziny 23.00.
3. FORMA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU: drogą elektroniczną na adres e-mail:
kontakt@dzialamy.org.pl, osobiście, po uprzednim umówieniu spotkania, telefon: 515 281 331
4. DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 29 września 2022 r.
5. ADRESACI KONKURSU: Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z powiatów: lipskiego, zwoleńskiego 
i radomskiego.
6. ORGANIZATOR KONKURSU: Fundacja Nova Perspektywa. www.facebook.com/novaperspektywa.
7. FINANSOWANIE: Konkurs reazliowany jest w ramach projektu pn. Drużyna Leszego, sfinansowanego ze środków 
Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach  Rządowego Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. 
8. NAGRODY: rzeczowe dla I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej .Pozostali finaliści otrzymają dyplomy.

§ 2
CEL KONKURSU: 

- promocja postaw proekologicznych,
- podniesienie świadomości indywidualnego i zbiorowego wpływu człowieka na środowisko,
- aktywizacja dzieci i młodzieży z terenów objętych projektem,
- promocja idei współpracy,
- promocja społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienie poczucia wspólnoty,
- ochrona środowiska i promocja ekologii.
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§ 3
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz:
- przygotowanie pracy konkursowej na temat związany z daną kategorią wiekową,
- wypełnienia i podpisanie formularza zgłoszeniowego (w przypadku najmłodszych podpis skłąda opiekun),
- przesłanie kompletu obejmującego  pracę i formularz zgłoszeniowy na adres: kontakt@dzialamy.org.pl, wpisując 
w tytule: „Konkurs Drużyna Leszego”. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22 września 2022 r., do godziny 23.00.
W przypadku prac plastycznych wykonywanych techniką tradycyjną, zalecamy przesłanie ich zdjęć i zachowanie 
oryginałów. UWAGA! W przypadku gdy prace z jakichkolwiek powodów nie mogą zostać przesłane drogą elektro-
niczną, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

§ 4
PRZEBIEG I REGUŁY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Oceny zgłoszonych prac konkursowych i selekcji wstępnej dokonuje Jury, którego skład zostanie podany po 
ogłoszeniu konkursu. W skład Jury wchodzą eksperci w zakresie ochrony środowiska i przedstawiciel organizatora.
2. Następnie maksymalnie10 prac zostanie opublikowanych na profilu Fundacji Nova Perspektywa. Internauci będą 
mogli głosować na ich zdaniem najciekawsze prace wyłącznie w ciągu kilkudziesięciu godzin.
3. Maksymalnie 5 prac najwyżej ocenionych przez internautów zostanie ponownie poddanych ocenie Jury i to ono 
dokona wyboru laureatów. 
UWAGA! PROSIMY NIE PODPISYWAĆ PRAC! Dane osób zgłaszających powinny znajdować się wyłącznie 
na formularzu zgłoszeniowym.
Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 29 września 2022 r. na profilu FB Fundacji Nova Perspektywa: 
www.facebook.com/novaperspektywa

§ 5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie, a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji o zwycięzcach 
i uczestnikach konkursu. 
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o pracach konkursowych w swoich mate-
riałach i kampaniach promocyjnych z podaniem autorów i zdjęć na zasadzie nieodpłatnej licencji niewyłącznej.
4. Zgodnie z art. 13 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 przepły-
wu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: administratorem danych jest Fundacja Nova 
Perspektywa z siedzibą w Nowej Wsi 82, 27-350 Sienno. 
5. Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych możliwe są do uzyskania poprzez kontakt na adres: 
kontakt@dzialamy.org.pl
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4. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie są zbierane wyłącznie w celu jego przeprowadzenia.
5. Uczestnicy posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich  sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.
6. Dane mogą być przekazane wyłacznie instytucji finansującej projekt na wezwanie, w celach kontroli jakości reazliacji 
zadania publicznego.  
7. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z: art. 6 ust. 1 lit) a i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 
r. poz. 922). 
8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zabronione jest zgłaszanie prac konkursowych, które nie są własnego autorsta. 
Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z deklaracją autorstwa jej wykonania.
2. Zdjęcia prac przesyłane w ramach zgłoszenia konkursowego powinny być w formacie JPG/PNG/PDF i w rozdziel-
czości nie mniejszej niż 300 DPI dla JPG/PNG (jaki rozmiar ma zdjęcie można sprawdzić np. tutaj: https://www.swe-
etprint.pl/pl/n/3).
3. Zgłoszenia plików zdjęciowych, graficznych, filmowych, z uwagi na rozmiar, mogą być przesyłane za pośrednic-
twem transferów online (np. Wetransfer, TransferNow itp.)
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Organizator.
5. UCZESTNICY KONKURSU (NIE TYLKO LAUREACI) ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W GRZE TERENOWEJ 
(Z ZAPEWNIONYM PRZEJAZDEM) I BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W NAGRANIU PODCASTÓW NA TEMAT 
PRZYRODY, EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. 
Liczba miejsc ograniczona.
6. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 515 281 331 lub za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej pod adresem e-mail: kontakt@dzialamy.org.pl.
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