
 

 
REGULAMIN KONKURSU  „Krzyżówka Dobrej Energii”  

realizowany w ramach  Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Poddziałanie 1.3.3 POIiŚ 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami Konkursu „Krzyżówka Dobrej Energii” zwanego dalej „Konkursem”, jest 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jako partner Projektu 

„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz 

przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, zwanego dalej PDE. 

2. Zakup nagród finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach budżetu PDE. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

4. Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego. 

5. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu. 

§ 2 

Cele Konkursu  

Celem Konkursu jest:  

a) podnoszenie świadomości ekologicznej w obszarze efektywności energetycznej oraz 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii,  

b) poszerzenie wiedzy, rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości na kwestię ochrony powietrza przed 

zanieczyszczeniami, 

 wśród mieszkańców województwa łódzkiego. 

§ 3 

Przedmiot Konkursu 

1. Praca konkursowa polega na stworzeniu krzyżówki tematycznie związanej z realizacją celów 

Konkursu, czyli dotyczącej: ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, gospodarki 

niskoemisyjnej, energii cieplnej i elektrycznej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł 

energii.  

2. Wymagania dla krzyżówki: 

a) tematyka związana z przedmiotem  konkursu (wyrazy, hasła i rozwiązanie), 

b) minimalna liczba wyrazów - 8, 

c) forma krzyżówki: klasyczna, panoramiczna, jolka, wykreślanka. 

§ 4 

Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs realizowany jest w 2 kategoriach wiekowych:  



 

 
a) kategoria I – uczniowie klas 1-6 szkół podstawowych  na dzień 25.06.2021 r. ,  

b) kategoria II – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych na dzień 25.06.2021 r oraz uczniowie 

szkół średnich, którzy nie ukończyli 18 roku życia na dzień wysłania pracy konkursowej. 

2. Jeden uczestnik może nadesłać tylko 1 krzyżówkę.  

 

§ 5 

Nagrody 

1. Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone w ramach projektu PDE.  

2. Organizator Konkursu przewiduje przyznanie nagród za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej 

kategorii wiekowej. 

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zastrzega sobie prawo do 

przyznania, poza nagrodami głównymi opisanymi w § 5 ust. 2, nagród specjalnych bądź wyróżnień. 

4. Narody można odebrać osobiście lub zostaną przesłane pocztą tradycyjną /kurierem na adres 

korespondencyjny podany w zgłoszeniu do Konkursu, w terminie do 30 dni roboczych od dnia 

ogłoszenia wyników konkursu.  

§ 6 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz ze zgłoszeniem 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

oświadczenie w zakresie praw autorskich stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu. W imieniu 

uczestników, załączniki podpisywane są przez rodzica/opiekuna prawnego.  

3. Pracę konkursową  tj. krzyżówkę z rozwiązaniem wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 1 i 2, 

należy dostarczyć do Organizatora Konkursu w następujący sposób:  

 

a) drogą pocztową, na adres: WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118, 93-465 Łódź - prace zapisane na 

nośniku elektronicznym (płyta cd, dvd, pendrive) wraz z papierową wersją załączników do 

Regulaminu,  

b) drogą elektroniczną na adres: doradztwo@wfosigw.lodz.pl wraz ze skanami wypełnionych 

załączników do Regulaminu, 

c) osobiście w siedzibie Organizatora 

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 września  2021 roku do godziny 23:59 ( decyduje data 

wpływu pracy konkursowej wraz z wymaganymi załącznikami)  

 

4. Pisemne zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu. 
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§ 7 

Ocena prac konkursowych 

1. Oceny prac konkursowych dokona 3 osobowa Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, złożona 

z pracowników Funduszu, w tym zaangażowanych w realizację PDE. 

2. Rozstrzygnięcia w ramach prac Komisji zapadają większością głosów jej członków w głosowaniu 

jawnym. 

3. Kryteria oceny prac konkursowych w skali od 1 do 10: 

a) zgodność z celami Konkursu, 

b) pomysłowość, 

c) estetyka, 

d) oryginalność, 

e) stopień trudności. 

4. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne, bez możliwości odwołania. 

5. O wynikach Konkursu wszyscy laureaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na wskazany 

w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail do dnia 15.10.2021 roku. 

6. Prace złożone bez wymaganych załączników lub niepodpisane nie będą podlegały ocenie.  

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

1. Uczestnicy Konkursu przekazują Organizatorowi swoje dane osobowe, w zakresie zawartym 

w formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

3. Zgoda Uczestnika Konkursu może być w każdej chwili wycofana, poprzez przesłanie pisemnej 

informacji w tym zakresie na adres e-mail Organizatora: fundusz@wfosigw.lodz.pl.  

4. Wycofanie zgody oznacza, że Organizator nie ma prawa do przetwarzania danych Uczestnika. 

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem do momentu otrzymania informacji o wycofaniu 

zgody. Oznacza to automatyczne zakończenie uczestnictwa w Konkursie. 

5. Dane uczestników Konkursu: imię, wiek i miejscowość zamieszkania autora pracy będą 

upubliczniane na stronach internetowych Organizatora oraz w mediach społecznościowych 

Organizatora i PDE.  

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź.  

2) We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Uczestnik Konkursu możne się 

skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod nr. tel. 42 66-34-145 lub adresem 

iod@wfosigw.lodz.pl.  

3) Organizator przetwarza dane osobowe, jako Uczestników Konkursu „Krzyżówka Dobrej Energii” w celu 

podjęcia działań niezbędnych do jego realizacji – w tym w celach kontaktowych i dla jego promocji.  

4) Podstawą prawną powyższego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Uczestnika Konkursu), 

która może być w każdej chwili wycofana.  
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5) Przetwarzanie danych będzie trwało do czasu zakończenia realizacji Konkursu i ustania obowiązku 

archiwizowania dokumentów związanych z jego przeprowadzeniem. Czas przetwarzania może być 

wydłużony do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku wycofania zgody 

Uczestnika na przetwarzanie danych – do momentu otrzymania przez Organizatora informacji o jej 

wycofaniu.  

6) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestniczenia w Konkursie i umożliwienia 

Organizatorowi powiadomienie o jego wynikach oraz dostarczenia nagród laureatom.  

7) Uczestnik Konkursu ma prawo między innymi do:  

a) dostępu do treści swoich danych,  

b) sprostowania treści swoich danych,  

c) ograniczenia przetwarzania swoich danych,  

d) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych Uczestnika, 

e) usunięcia danych (ograniczone w przypadku zaistnienia obowiązku prawnego wymagającego 

dalszego ich przetwarzania),  

f) przenoszenia swoich danych (ograniczone z uwagi na brak zautomatyzowanego przetwarzania).  

8) Jeśli Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, 

przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem 

przetwarzania danych osobowych. 

9) Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane podmiotom, które mają do tego odpowiednie 

uprawnienia (organy władzy publicznej oraz administracji publicznej) lub z którymi Fundusz 

współpracuje w celu wykonywania swoich statutowych obowiązków (m.in. obsługa prawna, audyt 

zewnętrzny, obsługa informatyczna oraz serwis urządzeń, ochrona mienia) na podstawie pisemnej 

umowy powierzenia przetwarzania danych.  

10) W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje wobec Uczestnika Konkursu, nie będą zapadać 

wyłącznie automatycznie i nie buduje się żadnych jego profili.  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.wfosigw.lodz.pl oraz na profilu 

Organizatora na portalu Facebook www.facebook.com/wfosigw.lodz. 

3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 20.10.2021 r. na stronie internetowej www.wfosigw.lodz.pl 

oraz na profilu Organizatora na portalu Facebook www.facebook.com/wfosigw.lodz. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Funduszu może zmienić postanowienia Regulaminu.  
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