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Załącznik do uchwały nr 1285/342/22 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 9 sierpnia 2022 r. 
 
 
 
 
 

Regulamin 

I edycji „Konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym 

Ekocyrkularni”  

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

Organizatorem „Konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym 

Ekocyrkularni” dla przedszkoli i szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu 

województwa mazowieckiego, zwanego dalej „Konkursem”, jest Województwo Mazowieckie. 

§ 2. 

Temat i cel Konkursu 

1. Tematem przewodnim konkursu jest gospodarka cyrkularna, tj. gospodarka obiegu 

zamkniętego (GOZ). Podstawowe informacje dotyczące gospodarki cyrkularnej 

przedstawiono w załączniku nr 1 do regulaminu. 

2. Celem konkursu jest: 

1) spowodowanie wzrostu poziomu wiedzy na temat gospodarki cyrkularnej, w tym 

sposobów ograniczania powstawania odpadów; 

2) wspieranie i motywowanie dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli i szkół  

we wprowadzaniu edukacji na temat zasad gospodarki cyrkularnej, w tym  

do wdrażania jej zasad przy organizowaniu pracy placówki; 

3) spowodowanie wzrostu świadomości na temat konieczności podejmowania działań na 

rzecz ograniczenia nadmiernej eksploatacji naszej Planety, w tym eksploatacji 

surowców naturalnych, zwłaszcza tych krytycznych; 

4) inspirowanie do głębszego zainteresowania się tematyką gospodarki obiegu 

zamkniętego oraz wdrażania jej zasad w życiu codziennym;  

5) ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół  

i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego w zakresie gospodarki obiegu 

zamkniętego. 

§ 3. 

Uczestnicy konkursu 

Konkurs skierowany jest dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu 

województwa mazowieckiego. 

§ 4. 

Zgłoszenie do Konkursu  

1. Do konkursu można zgłaszać przeprowadzone, w przedszkolu lub szkole, zajęcia 

edukacyjne dotyczące gospodarki cyrkularnej, w postaci dodatkowych lekcji oraz zajęć 

pozalekcyjnych (dni otwartych, konkursów, przedsięwzięć społecznych, imprez, 

warsztatów, zajęć technicznych, sportowych), angażujących społeczność szkolną, rodziny 
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i przyjaciół przedszkolaków oraz uczniów w celu zapoznania się z zasadami gospodarki 

cyrkularnej oraz możliwości jej stosowania w życiu codziennym. 

2. Do konkursu może być zgłoszone jednorazowe wydarzenie (lekcja, warsztat, konkurs, 

impreza szkolna, dzień otwarty) lub zbiór wszystkich działań edukacyjnych realizowanych 

w placówkach, o których mowa w ust. 1, na rzecz GOZ, w okresie od 1 stycznia 2022 roku 

do dnia 10 listopada 2022 roku. 

3. Podsumowaniem zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 1, powinno być 

przedstawienie dobrych praktyk na podstawie wdrożonych w placówce rozwiązań oraz 

zainicjowanie dalszych działań na rzecz wdrażania zasad GOZ w przedszkolu lub szkole. 

4. W celu udokumentowania organizacji w przedszkolu lub szkole zajęć edukacyjnych,  

o których mowa w ust. 1, należy przygotować relację lub artykuł, które zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej przedszkola lub szkoły i/lub na profilu placówki  

w portalu społecznościowym jako materiał promujący gospodarkę obiegu zamkniętego. 

§ 5. 

Warunki i zasady zgłoszenia do Konkursu 

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika  

z treścią regulaminu oraz akceptacją jego warunków. 

2. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły, zwany 

dalej „zgłaszającym”.  

3. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się wyłącznie elektronicznie i obejmuje: 

1) formularz zgłoszeniowy (skan i wersja edytowalna) – wzór stanowi załącznik  

nr 2 do regulaminu; 

2) oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – wzór stanowi 

załącznik nr 3 do regulaminu. 

4. W formularzu zgłoszeniowym należy zamieścić aktywny link umożlwiający otwarcie 

strony na której znajduje się relacja lub artykuł, o których mowa w § 4 ust. 4, w 

edytowalnej wersji. Ponadto, można podać informacje o codziennych działaniach 

realizowanych  

w placówce będących przejawem zaangażowania placówki we wdrażanie zasad GOZ 

przy organizowaniu pracy tej placówki, dodatkowo punktowanych przy ocenie 

zgłoszenia. 

5. Zgłoszenia należy wysłać na adres: ekocyrkularni@mazovia.pl. Zgłoszenia nadesłane 

w terminie innym niż określony w § 6 ust. 1 nie będą oceniane. 

6. W tytule e-maila przekazującego prace należy wpisać: „Konkurs GOZ” – nazwa 

przedszkola lub nazwa szkoły.  

7. Zgłoszenia niezgodne z tematem Konkursu i niespełniające wymogów formalnych, nie 

będą oceniane. 

§ 6. 

Przebieg Konkursu 

1. Termin przesyłania zgłoszeń do Konkursu: od 10 września 2022 r. do 10 listopada 

2022 roku. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 20 grudnia 2022 r. 

3. Ogłoszenie Laureatów nastąpi na stronie internetowej Samorządu Województwa 

Mazowieckiego pod adresem: www.mazovia.pl. Dodatkowo Laureaci Konkursu zostaną 

mailto:ekocyrkularni@mazovia.pl
http://www.mazovia.pl/
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powiadamiani o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną na podany w formularzu 

zgłoszeniowym adres e-mail przedszkola lub szkoły. 

§ 7. 

Komisja Konkursowa 

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

2. W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 pracowników Departamentu Gospodarki Odpadami, 

Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie, wyznaczonych przez Dyrektora Departamentu 

Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w tym Dyrektor Departamentu lub 

Zastępca Dyrektora Departamentu jako przewodniczący Komisji. 

3. Komisja dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniu zamkniętym. 

4. Po zakończeniu pracy Komisja sporządza protokół, który zawiera w szczególności: 

1) datę i miejsce posiedzenia; 

2) listę wszystkich uczestniczących w Konkursie placówek wraz z przyznaną 

oceną punktową; 

3) listę laureatów; 

4) listę obecności członków uczestniczących w posiedzeniu Komisji. 

5. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

§ 8. 

Kryteria oceny 

1. Działania na rzecz GOZ realizowane przez placówkę będą oceniane w oparciu  

o relację lub artykuł, o których mowa w § 4 ust. 4. 

2. Komisja ocenia zgłoszenia według następujących kryteriów: 

1) wartość merytoryczna i edukacyjna zajęć, łączenie teorii z praktyką  

z wykorzystaniem elementów wychodzących poza ogólnie przyjęte ramy 

nauczania (0-10 pkt); 

2) pomysłowość, oryginalność, innowacyjność zajęć, preferowane zajęcia 

techniczne, sportowe, plenerowe realizowane z poszanowaniem przyrody 

angażujące i integrującą całą społeczność szkolną oraz pozaszkolną (rodzinę, 

przyjaciół) mające na celu promowanie zasad gospodarki cyrkularnej wśród 

nauczycieli, uczniów oraz ich bliskich (0-20 pkt); 

3) relacja lub artykuł, w tym forma ich zaprezentowania (0-10 pkt). 

3. Dodatkowe punkty (0-10 pkt) można uzyskać za „codzienne” działania realizowane  

w placówce będące przejawem wdrażania zasad GOZ. Łącznie szkoła lub przedszkole 

może otrzymać w Konkursie maksymalnie 50 punktów. 

4. W przypadku odmiennych propozycji członków komisji, co do ilości przyznanych 

punktów wyciągana będzie średnia arytmetyczna dla każdego z ww. kryteriów. 

§ 9. 

Nagrody 

1. W ramach Konkursu przewiduje się następujące nagrody: 
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1) dyplom i nagroda pieniężna w wysokości 8 000 zł brutto za zajęcie I miejsca  

w każdej z kategorii: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła 

ponadpodstawowa; 

2) dyplom i nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł brutto za zajęcie II miejsca  

w każdej z kategorii: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła 

ponadpodstawowa; 

3) dyplom i nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł brutto za zajęcie III miejsca  

w każdej z kategorii: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła 

ponadpodstawowa. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo nie wyłonienia Laureata, przyznania wyróżnień,  

a w przypadku zdobycia przez laureatów tej samej liczby punktów przyznania miejsc  

ex aequo. 

3. Przedstawiciele nagrodzonych szkół i przedszkoli zostaną zaproszeni do udziału  

w uroczystości wręczenia nagród i dyplomów na zakończenie Konkursu. 

4. Organizator nie zapewnia oraz nie pokrywa kosztów dojazdu na uroczystość, o której 

mowa w ust. 3. 

5. Organizator zastrzega możliwość odwołania uroczystości, o której mowa w ust. 3,  

w uzasadnionych przypadkach. Wówczas przekazanie nagród nastąpi w formie 

indywidualnie ustalonej z laureatami konkursu. 

§ 10. 

Przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku  

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość stron oraz 

serwisów internetowych, do których odnośniki będą przekazywane w formularzu 

zgłoszeniowym, o którym mowa § 4 ust. 4. 

2. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane w relacji lub artykule,  

o którym mowa w § 4 ust. 4. treści, a w przypadku przetwarzania danych osobowych oraz 

publikowania wizerunków w tych materiałach jest zobowiązany  

do stosowania przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz.U z 2021 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz 

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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie ochronie danych). 

3. Odpowiedzialność za pozyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych  

i wizerunków osób utrwalonych w artykule lub relacji, o których mowa w § 4 ust. 4, o ile 

jest wymagana przepisami prawa, spoczywa na Zgłaszającym. 

§ 11. 

Postanowienia Końcowe  

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

2. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami zostanie przesłany do urzędów gmin na 

terenie województwa mazowieckiego oraz zamieszczony na stronie internetowej 

www.mazovia.pl. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacja 

 o ewentualnej zmianie zostanie udostępniona w sposób, o którym mowa w ust. 2 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 

http://www.mazovia.pl/konkursy/ekokonkursy
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5. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod telefonem: 

1) Beata Krzemińska-Borzyńska tel. 225979480 

2) Justyna Kuś tel. 223563839 

3) Adam Żelarzewski tel. 225979092 


	Regulamin
	I edycji „Konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni”

