
 

Regulamin konkursu „Ekopracownia – zielone serce szkoły” 

 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1  

1. Organizatorem Konkursu Wojewódzkiego pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły” 

zwanego dalej „Konkursem” jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Lublinie, zwany dalej „Organizatorem Konkursu”. 

2. W Konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe z terenu 

województwa lubelskiego. 

3. Nagrodą w Konkursie jest utworzenie i wyposażenie ekopracowni/sal edukacyjnych: 

przyrodniczych lub dotyczących odnawialnych źródeł energii, wraz ze zrealizowaniem 

programu edukacyjnego. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

5. Zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy regulamin zwany w treści 

„Regulaminem”.  

 

Cele Konkursu 

§ 2 

1. Celem Konkursu jest  podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie 

wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie 

postaw proekologicznych dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie tematyki: 

zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz odnawialnych 

źródeł energii. 

2. Cele szczegółowe Konkursu to:  

1) kształtowanie postaw prośrodowiskowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz 

rozszerzenie wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii; 

2) rozwijanie wrażliwości ekologicznej dzieci i młodzieży;  

3) kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą;  

4) wyzwalanie aktywnej postawy wobec zagrożeń środowiska naturalnego i zdrowia 

człowieka;  

5) propagowanie idei zdrowego, zgodnego z naturą stylu życia;  

6) kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności rozwijanie 

kreatywności i innowacyjności uczniów, kompetencji technicznych i cyfrowych, 

umiejętności pracy zespołowej; 

7) promocja aktywnych i innowacyjnych metod kształtowania świadomości ekologicznej 

dzieci i młodzieży;  

8) stworzenie wysokiej jakości zaplecza technicznego w szkołach dla rozwoju edukacji 

ekologicznej dzieci i młodzieży. 



 

Przedmiot Konkursu 

§ 3 

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najbardziej kreatywnych działań podejmowanych  

w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie województwa lubelskiego na 

rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych oraz odnawialnych źródeł energii. 

2. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przedstawienia kreatywnych działań 

podejmowanych w szkole na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych oraz 

scenariusza wykorzystania planowanych do utworzenia w ramach Konkursu 

ekopracowni/sal edukacyjnych: przyrodniczych lub dotyczących odnawialnych źródeł 

energii wraz z opisem zasięgu społecznego podejmowanych działań. 

3. Działania oraz scenariusz, o których mowa w ust. 2 muszą zostać opisane przez szkoły  

w zgłoszeniu konkursowym oraz zobrazowane poprzez nagranie krótkiego filmu.  

4. Film zgłoszony do Konkursu powinien spełniać następujące warunki techniczne:  

1) rozdzielczość: minimalna - 720 x 480 (16:9 SD), zalecana - 1280 x 720 (16:9 HD), 

maksymalna - 1920 x 1080 (16:9 Full HD); 

2) format zapisu: mpeg, mov, avi, zalecane H.264;  

3) rozmiar maksymalny pliku: do 4 GB;  

4) format dźwięku: MP3 lub AAC;  

5) film może być nakręcony: kamerą cyfrową, telefonem komórkowym lub aparatem 

fotograficznym; 

6) czas trwania filmu: od 1 do 3 minut;  

7) film powinien mieć tytuł oraz zawierać napisy początkowe i końcowe.  

5. Film zgłoszony do Konkursu musi zostać opublikowany w serwisie internetowym 

YouTube. 

 

Uczestnicy Konkursu 

§ 4 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów i nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół 

podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego.  

2. W Konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe –  

w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,  

z terenu województwa lubelskiego. 

3. W Konkursie mogą wziąć udział zarówno szkoły, jak i zespoły szkół.  

4. Każda szkoła może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.  

 

 

 



 

Nagrody 

§ 5 

1. Konkurs ma charakter dwuetapowy. 

2. Nagrodą główną w Konkursie jest dofinansowanie w formie dotacji kosztów utworzenia  

i wyposażenia ekopracowni/sali edukacyjnej: przyrodniczej lub dotyczącej odnawialnych 

źródeł energii, wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego. 

3. Dotacje dla laureatów Konkursu zostaną udzielone przez Organizatora Konkursu ze 

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 

Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

4. Po rozstrzygnięciu I etapu Konkursu, Organizator Konkursu ogłosi nabór wniosków 

adresowany do organów prowadzących szkoły wyłonione do nagrody, wg odrębnego 

Regulaminu naboru wniosków dla II etapu. 

5. Dofinansowanie zostanie udzielone na zasadach określonych w Programie Regionalnego 

Wsparcia Edukacji Ekologicznej oraz Regulaminie naboru wniosków, o którym mowa  

w ust 4. 

6. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi: 

1) do 50 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie ekopracowni/sali 

edukacyjnej przyrodniczej wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego;  

2) do 75 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie ekopracowni/sali 

edukacyjnej dotyczącej odnawialnych źródeł energii,  wraz ze zrealizowaniem 

programu edukacyjnego. 

7. Organizator Konkursu przewiduje utworzenie i wyposażenie 48 ekopracowni/sal 

edukacyjnych: po 2 w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. 

8. W każdym powiecie i mieście na prawach powiatu może zostać utworzona  

1 ekopracownia/sala edukacyjna przyrodnicza i 1 ekopracownia/sala edukacyjna dotycząca 

odnawialnych źródeł energii. 

9. Wszystkie szkoły uczestniczące w Konkursie zostaną nagrodzone pamiątkowymi 

dyplomami i podziękowaniami.  

10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania poza nagrodą główną, innych 

nagród bądź wyróżnień (w tym nagród indywidualnych dla autorów prac konkursowych).  

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

§ 6 

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie na adres Organizatora Konkursu, 

wskazany w ust. 2, Zgłoszenia konkursowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu w wersji papierowej oraz elektronicznej (plik edytowalny). 

2. Zgłoszenie konkursowe, o którym mowa w ust. 1, należy dostarczyć w nieprzekraczalnym 

terminie od dnia 20 lutego 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. na adres Organizatora 

Konkursu: 



 

Wersję papierową należy przesłać drogą pocztową, kurierem, bądź dostarczyć osobiście 

na adres: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,  

ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin. 

Wersję elektroniczną należy przesłać na skrzynkę pocztową: 

Ekopracownie@wfos.lublin.pl  

3.  O zachowaniu terminu dostarczenia Zgłoszenia konkursowego decyduje:  

1) dla wersji papierowej złożonej osobiście lub za pośrednictwem podmiotu 

świadczącego usługi kurierskie – data wpływu Zgłoszenia konkursowego do 

sekretariatu Organizatora Konkursu (ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin);  

2) dla wersji papierowej złożonej za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi 

pocztowe – data nadania Zgłoszenia konkursowego w polskiej placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej 

ustawy pełni Poczta Polska S.A.); 

3) dla wersji elektronicznej – data wpływu Zgłoszenia konkursowego na skrzynkę 

pocztową: Ekopracownie@wfos.lublin.pl.  

4. Zgłoszony do konkursu film musi zostać opublikowany w serwisie internetowym 

YouTube przed dostarczeniem Zgłoszenia konkursowego. W treści Zgłoszenia 

konkursowego należy podać bezpośredni link do filmu. 

5. Zgłoszenia konkursowe dostarczone poza terminem określonym w ust. 2 nie podlegają 

rozpatrzeniu. 

Ocena prac konkursowych 

§ 7 

1. Oceny prac konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”. 

2. W skład 6-osobowej Komisji Konkursowej wchodzi: 2 członków Komisji wyznaczonych 

przez Prezesa WFOŚiGW w Lublinie, w tym jeden pełniący funkcję Przewodniczącego 

Komisji Konkursowej, oraz 4 członków Komisji wyznaczonych (po jednym)  przez 

Ministra Klimatu i Środowiska, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa 

Lubelskiego oraz Wojewodę Lubelskiego.  

3. Rozstrzygnięcia w ramach prac Komisji zapadają większością głosów jej członków  

w głosowaniu jawnym.  

4. W przypadku równej ilości głosów - głos decydujący ma Przewodniczący Komisji 

Konkursowej.  

5. Spośród wszystkich przesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni 48 laureatów 

Konkursu: autorów najlepszych filmów - po dwóch w każdym z powiatów oraz miast na 

prawach powiatów województwa lubelskiego. 

6. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne i nie służy na nie zażalenie.  

7. O wynikach Konkursu wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. 
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Postanowienia końcowe 

§ 8 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje 

Organizator Konkursu.  

2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu 

www.wfos.lublin.pl oraz w lokalnych mediach.  

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Zgłoszenie konkursowe. 

2. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. 

 

 

 


