REGULAMIN KONKURSU
„Warszawska Ekoliga”
Konkurs organizowany przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w imieniu którego
działa Biuro Edukacji, Biuro Marketingu Miasta, Biuro Gospodarki Odpadami oraz
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
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§ 1.
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa tryb przeprowadzania oraz
warunki uczestnictwa w konkursie „Warszawska Ekoliga”, zwanym dalej „Konkursem”.
Organizatorem Konkursu jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych
i Szkoleń z siedzibą w Warszawie przy ul. Starej 4, 00-231 Warszawa, zwany dalej
„Organizatorem”.
Celem Konkursu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkanek
i mieszkańców Warszawy oraz promocja i upowszechnienie najciekawszych projektów
w ramach szkolnej i pozaszkolnej edukacji ekologicznej w następujących obszarach
priorytetowych obejmujących:
• zapobieganie powstawania odpadów w gospodarstwach domowych,
• poprawa jakości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Uczestnikami Konkursu mogą być publiczne i niepubliczne placówki edukacyjne
zgłaszające uczennice, uczniów, klasy lub zespoły uczniowskie pod opieką nauczycielek i
nauczycieli – opiekunów merytorycznych projektu edukacyjnego zgłoszonego do
Konkursu.

§ 2.
Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie przez uczennice i uczniów projektu
edukacyjnego z zakresu edukacji ekologicznej z uwzględnieniem celów Konkursu.
2. Działania edukacyjne (zwane dalej „Projektami edukacyjnymi”) to zestaw różnych działań
zaplanowanych w określonym czasie, skierowanych do zdefiniowanej grupy docelowej,
których celem jest doprowadzenie do wzrostu poziomu wiedzy, zmiany myślenia lub
zachowania w odniesieniu do zasad segregacji odpadów w gospodarstwach domowych
wśród mieszkanek i mieszkańców Warszawy.
3. Projekty edukacyjne mogą być zgłaszane do Konkursu w następujących kategoriach:
a. publikacje,
b. aktywności terenowe,
c. wystawy i projekty multimedialne,
gdzie przez kategorie konkursowe rozumiane są:
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Kategoria a – projekty, których końcowym produktem pozostają publikacje książkowe:
teczki edukacyjne zawierające np. karty pracy dla uczniów, przewodniki, bajki,
opowiadania, także komiksy, lapbook, gry planszowe (mogą stanowić element teczki
edukacyjnej);
Kategoria b – projekty terenowe, które w nowatorski i wyjątkowy sposób aktywizują
odbiorców, np. Flash mob, LARP, performance, zajęcia terenowe – gry terenowe,
Geocaching, quest, piknik ekologiczny, oprowadzanie;
Kategoria c – wszelkie wystawy, a także inne działania, które wykorzystują szeroko
pojęte multimedia: filmy (klipy, wideo), nagrania audiowizualne projekty fotograficzne,
strony i portale internetowe, blogi.
Każdy Projekt edukacyjny może być zgłoszony tylko w jednej kategorii. Nie ma możliwości
zgłoszenia części Projektu edukacyjnego w innej kategorii.
Jury zastrzega sobie prawo przesunięcia zgłoszenia do innej kategorii.
Projekt edukacyjny powinien być wolny od treści naruszających normy społeczne i prawne
oraz powszechnie uznawane za obraźliwe.
Odpowiedzialność za naruszenie w zgłoszonym do Konkursu projekcie edukacyjnym praw
osób trzecich lub praw osób, których wizerunek został wykorzystany, w całości obciąża
uczestników Konkursu.
§ 3.
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu
Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnicy Konkursu nie są uprawnieni
do otrzymania z tytułu udziału w Konkursie wynagrodzenia od Organizatora Konkursu.
Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest do osób, o których mowa w § 1 ust. 4.
Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach wiekowych:
• kategoria I – uczennice i uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej;
• kategoria II – uczennice i uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej;
• kategoria III – uczennice i uczniowie szkoły ponadpodstawowej.
Zespół uczestników konkursu może liczyć od 5 do 32 osób w przypadku działań
zespołowych.
Zgłoszenia do Konkursu dokonuje dyrektor szkoły, zwany dalej „zgłaszającym”.
Każdy zgłaszający może zgłosić w każdej kategorii wiekowej do trzech projektów
edukacyjnych wykonanych samodzielnie przez uczennice i uczniów pod opieką
nauczycielki lub nauczyciela na potrzeby Konkursu.
Do każdej kategorii wiekowej powinno być dokonane odrębne zgłoszenie.
Projekty edukacyjne zgłaszane do Konkursu nie mogą być przedmiotem zgłoszeń w innych
konkursach.
Zgłoszenie [Załącznik nr 1] dołączone do prac konkursowych należy przesłać zgodnie
z informacjami określającymi wymogi formalne [Załącznik nr 2] na adres
ekologiczny.konkurs@wcies.edu.pl w terminie do 13 marca 2022 r.
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10. Wszelkie informacje dotyczące realizacji konkursu „Warszawska Ekoliga” zostaną
zamieszczone na stronie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i
Szkoleń www.wcies.edu.pl.
11. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich
dotyczących przekazanych prac na organizatora Konkursu.
12. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji całości lub części
zgłoszonych do Konkursu materiałów w wybranych przez Organizatora publikacjach,
w tym w formie książkowej, w gazetach, periodykach lub magazynach, jak również ich
wykorzystania na stronach internetowych i w utworach audiowizualnych w celu
promowania Konkursu lub upowszechniania dobrych praktyk i najlepszych wzorców
działań edukacyjnych, działalności informacyjnej, sprawozdawczej, prezentowania
wydarzeń publicznych, gromadzenia materiałów dla celów dokumentacyjnych.
13. Organizatorzy mogą publikować wizerunki uczestników Konkursu zgodnie z art. 81 ust. 2
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z art.6 ust.1 lit. e) RODO.
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§ 4.
Jury Konkursu
Kontrolę nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz ocenę prac konkursowych
sprawuje jury Konkursu, składające się z osób posiadających wiedzę i doświadczenie
w dziedzinie edukacji ekologicznej.
Jury powołuje Dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych
i Szkoleń.
W skład jury wchodzi 7 członków. Skład jury jest jawny i opublikowany na stronie
internetowej Organizatora w dniu ogłoszenia Konkursu.
Pracami jury kierują przewodniczący lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący, wybrani
większością głosów przez członków jury.
Dla ważności obrad wymagane jest kworum, stanowiące dwie trzecie całkowitej liczby
członków jury, w tym obecność przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
Członek jury może w dowolnym momencie zrezygnować z członkostwa.
Nowi członkowie jury mogą zostać powołani w trakcie trwania Konkursu jedynie
w przypadku, gdy z przyczyn losowych udział któregoś z członków jury nie będzie możliwy
lub gdy któryś z nich zrezygnuje z członkostwa.
Członkowie jury dokonują wstępnej oceny zgłoszeń indywidualnie, przyznając punkty
każdemu zgłoszonemu projektowi:
a. za wartość merytoryczną – do 10 punktów
b. za atrakcyjną realizacji działań edukacyjnych – do 10 punktów
c. za spójność z tematem przewodnim i celami Konkursu – do 15 punktów
d. za zaangażowanie uczestników i uczestniczek – do 5 punktów
e. za jakość techniczną dokumentacji – do 10 punktów
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9. Trzy projekty edukacyjne w każdej kategorii, które uzyskały największą średnią
arytmetyczną liczby punktów przyznanych przez członków jury, są nominowane w danej
kategorii.
10. Jury w czasie posiedzenia wybiera laureatów spośród nominowanych projektów w każdej
kategorii – zwycięzcę i jeden projekt wyróżniony. Jury może nie przyznać nagrody i/lub
wyróżnienia w danej kategorii.
11. Jury ma prawo innego podziału nagród.
12. Decyzja jury jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie przysługuje od niej odwołanie.
13. Obrady jury są tajne.
14. Z przebiegu Konkursu jury sporządza protokół, zawierający w szczególności listę
nominowanych i laureatów.

1.
2.
3.
4.

§ 5.
Harmonogram Konkursu
15 listopada 2021 r. - ogłoszenie konkursu na stronie internetowej WCIES.
Do 13 marca 2022 r. – przesłanie prac konkursowych z dołączonym zgłoszeniem na
adres ekologiczny.konkurs@wcies.edu.pl
22 kwietnia 2022 r. - ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej WCIES.
Termin uroczystego podsumowania konkursu i wręczenie nagród zostanie podany na
stronie WCES.

§ 6.
Nagrody
1. Nagrody indywidualne dla uczennic i uczniów to np. smartbandy, krokomierze, nagrody
książkowe.
2. Nagrody dla najbardziej aktywnych szkół zgłaszających najciekawsze projekty:
• Eko stacje – wewnętrzne stacje segregacji odpadów (np. kosze do segregacji, pojemniki
na baterie, zgniatarka do puszek/butelek, tablica edukacyjna);
• Pakiety dla szkół (do bibliotek, świetlic) składające się z przystosowanych do określonej
grupy wiekowej książek i gier o tematyce ekologicznej.
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub
usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu. Organizator
nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją
Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych
przez uczestników Konkursu.
2. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu Konkursu, przerwania lub
odwołania Konkursu z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie Konkursu stanie się
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niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na działania siły wyższej, a także
z uwagi na zmiany obowiązującego prawa, wydanie decyzji administracyjnej
lub prawomocnego orzeczenia sądowego, mających wpływ na prowadzenie Konkursu,
pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej wiadomości na stronie
internetowej www.wcies.edu.pl
3. We wszystkich szczegółowych kwestiach, jak również w wyjątkowych okolicznościach
nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Dyrektor Warszawskiego
Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
§ 8.
Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Ochrona danych osobowych – skan oryginału podpisanej karty zgłoszenia z informacją
o przetwarzaniu danych i zgodą na udział w Konkursie [przez rodziców lub pełnoletnich
uczniów] uczennic i uczniów zgłoszonych do Konkursu [Załącznik 3] musi być dostarczony
do organizatorów razem ze zgłoszonymi pracami.
2. Brak podpisanej karty zgłoszenia z informacją dotyczącą przetwarzania danych
osobowych uczestnika i zgodą na udział uniemożliwia udziału w Konkursie.

Załączniki:
1. Zgłoszenie do konkursu.
2. Informacje określające wymogi związane z udziałem w konkursie „Warszawska Ekoliga”.
3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
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