Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego
nr 102 / 89 / V / 2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.

Regulamin III edycji konkursu
Zadbajmy o wodę na wsi
§ 1.
Organizator

1.
2.

Organizatorem konkursu Zadbajmy o wodę na wsi, dalej zwanego „Konkursem”, jest Zarząd
Województwa Śląskiego.
Za przeprowadzenie Konkursu odpowiedzialny jest Wydział Terenów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
§ 2.
Cele Konkursu

Celem konkursu jest:
a) propagowanie wśród mieszkańców Województwa Śląskiego wiedzy o prawidłowym,
systemowym kształtowaniu zasobów wodnych na obszarach wiejskich i o znaczeniu
systemów melioracyjnych dla środowiska społeczno-przyrodniczego i wzrostu jakości
życia na wsi,
b) promowanie spółek wodnych jako organizacji, dzięki którym możliwe staje się
utrzymanie spójnego systemu melioracji wodnych,
c) wsparcie działań na rzecz poprawy jakości wód, ochrony i racjonalnego ich
wykorzystania,
d) wsparcie edukacji ekologicznej i kształtowanie postaw prośrodowiskowych.
§ 3.
Zakres tematyczny Konkursu
Konkurs obejmuje następujące kategorie:
1. Kategoria I: najlepsza fotografia pt. Moja wieś nad wodą
Kategoria otwarta, obejmująca mieszkańców województwa śląskiego, którzy ukończyli 15.
rok życia, przeznaczona dla osób amatorsko zajmujących się fotografią
2. Kategoria II: najlepsza fotografia pt. Moja wieś nad wodą
Kategoria otwarta, obejmująca mieszkańców województwa śląskiego, przeznaczona dla osób,
które nie ukończyły 15. roku życia
3. Kategoria III: najlepszy plakat naukowy (poster) o tematyce związanej z ochroną wód na
obszarach wiejskich województwa śląskiego
Kategoria przeznaczona dla szkół podstawowych oraz gimnazjów działających na terenie
województwa śląskiego
4. Kategoria IV: najlepsze zadanie inwestycyjne lub praca utrzymaniowa w zakresie melioracji
wodnych szczegółowych na terenie województwa śląskiego
Kategoria obejmująca spółki wodne i związki spółek wodnych, działające na terenie
województwa śląskiego na podstawie przepisów Działu VII Spółki wodne i związki wałowe
ustawy z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020

§ 4.
Ogólne warunki uczestnictwa
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie formularza zgłoszenia udziału
w konkursie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie do
dnia 30 września 2016 r. na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
Wydział Terenów Wiejskich, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. Dla zachowania terminu
decydująca jest data stempla pocztowego na dokumencie przesyłki zawierającej prace
konkursowe lub data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu w przypadku osobistego złożenia
dokumentów.
2. Jeden uczestnik konkursu może brać udział w więcej niż jednej kategorii konkursu, o ile
spełnia warunki określone w § 3.
3. Jeden uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwie prace w danej kategorii konkursowej,
jednakże nagroda bądź wyróżnienie może zostać przyznane tylko jednej pracy spośród prac
zgłoszonych przez uczestnika w ramach tej jednej kategorii.
4. Zgłoszenie przez jednego uczestnika większej liczby prac w danej kategorii konkursowej niż
dwie skutkować będzie dyskwalifikacją uczestnika.
5. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę uczestnika na postanowienia zawarte w niniejszym
regulaminie i zobowiązanie się do jego przestrzegania.
6. Uczestnik ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem materiałów
konkursowych.
7. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie materiałów podczas
transportu lub przekazu pocztowego.
§ 5.
Zasady konkursu w kategorii I i II
Najlepsza fotografia pt. Moja wieś nad wodą

1. Zgłoszenia fotografii do konkursu może dokonać autor fotografii, jego rodzic lub jego
przedstawiciel ustawowy. W przypadku osób niepełnoletnich udział w konkursie wymaga
pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika, dołączonej do formularza
zgłoszeniowego.
2. Fotografie należy przekazać wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym
i w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, w formie plików cyfrowych, przy
czym technika wykonania zdjęć jest dowolna.
3. Fotografie należy zapisać na płycie CD lub innym nośniku jako pliki w formacie JPG
o wymiarach min. 3264 x 2448 pikseli, oznaczając ich tytuły.
4. Dopuszcza się dołączenie do zdjęcia krótkiego (do 50 słów) opisu, zawierającego np. datę
i opis miejsca wykonania fotografii. Opis należy zapisać na nośniku jako pliki w formacie
.txt, .doc lub .rtf.
5. Dopuszcza się korektę zdjęć w programach graficznych po ich wykonaniu, obejmującą
kadrowanie, ostrzenie, zmiany w poziomach kolorów, jasności i kontraście.
6. Fotografie będą oceniane na podstawie następujących kryteriów oceny:
a) kreatywność
0 – 10 punktów
b) kompozycja fotografii
0 – 15 punktów
c) przekaz fotografii
0 – 15 punktów
Uszczegółowienie powyższych kryteriów zawarto w załączniku nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
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7. Uczestnik zgłaszający fotografię do konkursu oświadcza, że przysługują mu, jako twórcy,
wyłączne autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego zdjęcia, bez żadnych
ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich, a także że osoby widoczne na fotografii
wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku.
8. Uczestnik oświadcza, że nie zajmuje się fotografią zawodowo.
9. Autor nadesłanego zdjęcia zobowiązuje się do nieodpłatnego przeniesienia na
województwo śląskie, na zasadzie wyłączności, autorskich praw majątkowych i praw
pokrewnych do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania nagrodzonymi
lub wyróżnionymi zdjęciami na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Sekretariat Regionalny KSOW
i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych:
www.ksow.pl, www.slaskie.pl,
c) publiczne wystawianie,
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
10. W przypadku uczestników będących osobami niepełnoletnimi lub nie mających pełnej
zdolności do czynności prawnych oświadczenia lub zobowiązania, o których mowa w ust
1-9 składają rodzice lub opiekunowie prawni.
§ 6.
Zasady konkursu w kategorii III
Najlepszy plakat naukowy (poster) o tematyce związanej z ochroną wód na obszarach
wiejskich województwa śląskiego

1. Zgłoszenia posteru do konkursu może dokonać osoba bądź osoby reprezentujące szkołę,
której uczniowie przygotowali plakat naukowy.
2. Zgłoszenie posteru następuje w formie przekazania posteru wraz z podpisanym formularzem
zgłoszeniowym, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu.
3. Poster powinien być również przekazany w wersji elektronicznej jako plik graficzny
w formacie .jpg, .gif, .png lub jako plik w formacie .pdf.
4. Zgłoszony poster powinien spełniać łącznie następujące warunki:
a) powinien zostać wykonany jednostronnie na jednym arkuszu formatu A1
w orientacji pionowej (594 mm wysokości × 420 mm szerokości);
b) powinien w jasny, obrazowy sposób przedstawiać zagadnienia związane z ochroną
wód na obszarach wiejskich w województwie śląskim;
c) może zawierać dowolną liczbę znaków tekstu oraz elementy graficzne, takie jak
wykresy, zdjęcia, rysunki, schematy itp.;
d) powinien zostać wykonany w sposób zapewniający czytelność (odpowiednia
wielkość czcionek i elementów graficznych, dobór kolorystyki itp.);
e) musi być pracą własną uczniów szkoły, nigdzie wcześniej niepublikowaną
i niezgłaszaną do innych konkursów, konferencji oraz innych wydarzeń
o podobnym charakterze;
f) nie może naruszać praw autorskich czy znaków towarowych osób trzecich.
5. Na drugiej stronie posteru należy w sposób czytelny i trwały umieścić następujące
informacje:
a) nazwa szkoły i miasto, w którym jest zlokalizowana,
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b) imiona i nazwiska uczniów — autorów posterów oraz ich wiek
c) imię i nazwisko nauczyciela — opiekuna pracy
d) dane teleadresowe szkoły, w tym kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.
6. Zgłoszone strony będą oceniane na podstawie następujących kryteriów oceny:
a) trafność doboru tematu pracy
0 – 5 punktów
b) jakość wykonania: szata graficzna i estetyka posteru
0 – 10 punktów
c) pomysłowość
0 – 10 punktów
d) jakość i ilość informacji
0 – 10 punktów
e) zaangażowanie w projekt
0 – 5 punktów
7. Osoba bądź osoby reprezentujące szkołę zgłaszający poster do Konkursu zobowiązują się
do nieodpłatnego przeniesienia na województwo śląskie, na zasadzie wyłączności,
autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do nieograniczonego w czasie
korzystania i rozporządzania nagrodzonymi lub wyróżnionymi posterami na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Sekretariat Regionalny
KSOW i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz na stronach
internetowych: www.ksow.pl, www.slaskie.pl,
c) publiczne wystawianie,
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
Uszczegółowienie powyższych kryteriów zawarto w załączniku nr 3 do niniejszego
Regulaminu.
§ 7.
Zasady konkursu w kategorii IV
Najlepsze zadanie inwestycyjne lub praca utrzymaniowa
w zakresie melioracji wodnych szczegółowych

1. Do konkursu można zgłaszać zrealizowane zadania z zakresu melioracji wodnych
szczegółowych, przeprowadzone przez spółkę wodną lub związek spółek wodnych na
obiektach objętych działalnością spółki. Zgłaszać można prace inwestycyjne
i utrzymaniowe.
2. Zgłoszenia zadania do konkursu może dokonać osoba bądź osoby reprezentujące daną
spółkę wodną lub związek spółek wodnych.
3. Zgłoszenie zadania następuje w formie opisu wraz z dokumentacją fotograficzną
wykonanych prac wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym, w terminie, o którym
mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu.
4. Opis zadania, nieprzekraczający 1 strony formatu A4, powinien zawierać co najmniej:
a) nazwę zadania, jego szczegółową lokalizację i charakterystykę wykonanych prac
b) cel, jakiemu miało służyć wykonanie zadania
c) efekt, jaki osiągnięto dzięki jego realizacji
5. Do opisu zadania należy dołączyć mapę w skali umożliwiającej określenie miejsca
wykonanych prac w terenie.
6. Dokumentacja fotograficzna zadania może składać się z maksymalnie pięciu zdjęć.
7. Do zgłoszenia należy również dołączyć trzy dodatkowe zdjęcia przedstawiające stan
obiektu poprzedzający realizację prac.
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8. Zgłoszone zadania będą oceniane na podstawie następujących kryteriów oceny:
a) Wzorcowy charakter przedsięwzięcia i estetyka wykonania
0 – 5 punktów
b) Wpływ wykonanego zadania na poprawę stosunków wodnych w glebie dla
potrzeb rolnictwa
0 – 15 punktów
c) Technika wykonania
0 – 10 punktów
d) Wpływ na warunki przyrodnicze
0 – 10 punktów
W przypadku stwierdzenia, że zgłoszone zadanie zrealizowano z naruszeniem przepisów
o ochronie przyrody lub innych przepisów, zadanie to zostanie zdyskwalifikowane.
Uszczegółowienie powyższych kryteriów oraz wskazanie sytuacji, w których nastąpi
dyskwalifikacja zadań, zawarto w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.
§ 8.
Organizacja i przebieg Konkursu

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa składająca się
z przedstawicieli Województwa Śląskiego.
2. Ocena zgłoszonych prac jest dokonywana w siedzibie Organizatora z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W razie potrzeby przeprowadzenia wizji lokalnych Komisja ustala jej terminy oraz
zawiadamia o nich zainteresowanych.
4. Wizji lokalnej dokonuje się w obecności uczestnika konkursu.
5. Oceny dokonuje się wyłącznie w zakresie kryteriów konkursowych i skali punktowej
określonej w poszczególnych kategoriach.
6. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.slaskie.pl.
7. Przekazanie nagrody nastąpi po dopełnieniu obowiązków wynikających z przepisów
o podatku dochodowym, przy czym Laureat zobowiązuje się do współdziałania w tym
zakresie z Organizatorem.
8. Podsumowanie Konkursu i wyłonienie zwycięzców odbędzie się w siedzibie
Organizatora.
§ 9.
Komisja Konkursowa

1. Komisja konkursowa jest powołana przez Zarząd Województwa.
2. Komisja jest zobowiązana do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych
prac.
3. Komisja dokonuje oceny w składzie nie mniejszym niż 4 osoby. Wyniki pracy komisji są
dokumentowane w protokole.
4. Komisja ma prawo wyłonić grono finalistów i dokonać ponownej oceny w celu
ostatecznego wyłonienia laureatów.
5. Komisja konkursowa nie uzasadnia decyzji o nieprzyznaniu nagrody bądź wyróżnienia.
6. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych
w regulaminie przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej.
7. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne, co oznacza, że od jej werdyktu nie
przysługuje odwołanie.
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§ 10.
Nagrody

1. W każdej z trzech kategorii Komisja Konkursowa przyzna nagrody za pierwsze, drugie
i trzecie miejsce, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Komisja może przyznać nagrody równorzędne bądź może nie przyznać nagrody danego
stopnia.
3. Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień i określenia ich charakteru.
4. Organizator powiadomi pisemnie laureatów konkursu o terminie i miejscu wręczenia
nagród i wyróżnień.
5. Laureaci konkursu w kategoriach: I, II i III otrzymają nagrody rzeczowe, które będą
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (schemat III).
6. Laureaci konkursu w kategorii IV otrzymają nagrody pieniężne sfinansowane z budżetu
województwa śląskiego w wysokości:
a) I miejsce —
10 000 zł;
b) II miejsce —
8 000 zł;
c) III miejsce —
6 000 zł;
d) wyróżnienie —
4 000 zł.
7. Nagroda, o której mowa w ustępie 6, jest przekazywana na rachunek bankowy wskazany
pisemnie przez osobę bądź osoby reprezentujące daną spółkę wodną lub związek spółek
wodnych w terminie 14 dni od dnia konferencji podsumowującej III edycję konkursu.
§ 11.
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny jest w sekretariacie Wydziału Terenów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (ul. Dąbrowskiego 23, Katowice,
piętro V, pokój nr 502) oraz na stronie internetowej http://slaskie.pl.
2. Zgłoszenia fotografii, posterów czy robót melioracyjnych niezgodnych z regulaminem lub
dokonane w sposób niezgodny z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w dowolnym czasie bez
podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.
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Załącznik nr 1 do regulaminu III edycji konkursu „Zadbajmy o wodę na wsi”

Zgłoszenie do III edycji konkursu
„Zadbajmy o wodę na wsi”
organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Tę część wypełniają wszyscy Uczestnicy konkursu

Deklaruję udział

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika konkursu i adres zamieszkania lub siedziby
PESEL (osoba fizyczna) lub NIP (osoba prawna)

w następujących kategoriach konkursowych:

 Kategoria I: najlepsza fotografia pt. „Moja wieś nad wodą”
(dla Autorów od 15. roku życia)

 Kategoria II: najlepsza fotografia pt. „Moja wieś nad wodą”
(dla Autorów poniżej 15. roku życia)



Kategoria III: Najlepszy plakat naukowy (poster) o tematyce związanej z ochroną wód na
obszarach wiejskich województwa śląskiego



Kategoria IV: najlepsze zadanie inwestycyjne lub praca utrzymaniowa w zakresie melioracji
wodnych szczegółowych
Osoba do kontaktów w sprawie Konkursu
1. Imię i nazwisko

...........................................................................................................

2. Funkcja (jeśli dotyczy )

...........................................................................................................

3. tel.

...........................................................................................................

4. Adres e-mail

...........................................................................................................

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem III edycji Konkursu „Zadbajmy o wodę na wsi”
i akceptuję go w całości.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 j.t. ze zmianami) w zakresie
niezbędnym do rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników
Załączniki
Zgodnie z § 5 ust. 2, z § 6 ust. 2 lub § 7 ust. 3, 5 i 7 Regulaminu konkursu

........................................................................

(data)

........................................................................

(podpis)
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Tę część wypełniają Uczestnicy konkursu w kategorii I
Kategoria I: najlepsza fotografia pt. „Moja wieś nad wodą”
(dla Autorów od 15. roku życia)
Tytuł pracy:
......................................................................................................................... ..............................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................................

1.

Oświadczam, że jestem autorem w/w zdjęcia a sportretowane osoby wyraziły zgodę na ich publikację.

2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą 29.08.1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 j.t) przez Województwo Śląskie na potrzeby związane z konkursem oraz
na publikację danych w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia.

3.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Moja wieś nad wodą” i akceptuję go w całości oraz
wyrażam zgodę na przetwarzanie, publikacje w materiałach informacyjno – promocyjnych Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz publiczne prezentowanie w postaci ogólnie
dostępnych wystaw w kraju i za granicą nadesłanych zdjęć przez Organizatora.

4.

Oświadczam, że przenoszę na województwo śląskie, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, autorskie prawa majątkowe
i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania zdjęciami w sytuacji gdy zostaną one
nagrodzone w konkursie, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Sekretariat Regionalny KSOW i Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych: www.ksow.pl, www.slaskie.pl,
c) publiczne wystawianie,
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym.

Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym osoby małoletniej (przedstawicielem ustawowym) autora pracy konkursowej
oraz że
wyrażam zgodę na udział .............................................................................. w konkursie1
/imię i nazwisko uczestnika/

................................................................................................
/data i czytelny podpis opiekuna prawnego/

1

Należy skreślić, jeśli nie dotyczy
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Tę część wypełniają Uczestnicy konkursu w kategorii II
Kategoria I: najlepsza fotografia pt. „Moja wieś nad wodą”
(dla Autorów do 15. roku życia)
Tytuł pracy:
.................................................................................................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................................

1.

Oświadczam, że jestem autorem w/w zdjęcia a sportretowane osoby wyraziły zgodę na ich publikację.

2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą 29.08.1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 j.t) przez Województwo Śląskie na potrzeby związane z konkursem oraz
na publikację danych w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia.

3.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Moja wieś nad wodą” i akceptuję go w całości oraz
wyrażam zgodę na przetwarzanie, publikacje w materiałach informacyjno – promocyjnych Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz publiczne prezentowanie w postaci ogólnie
dostępnych wystaw w kraju i za granicą nadesłanych zdjęć przez Organizatora.

4.

Oświadczam, że przenoszę na województwo śląskie, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, autorskie prawa majątkowe
i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania zdjęciami w sytuacji gdy zostaną one
nagrodzone w konkursie, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Sekretariat Regionalny KSOW i Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych: www.ksow.pl, www.slaskie.pl,
c) publiczne wystawianie,
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym.

Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym osoby małoletniej (przedstawicielem ustawowym) autora pracy konkursowej
oraz że
wyrażam zgodę na udział .............................................................................. w konkursie
/imię i nazwisko uczestnika/

................................................................................................
/data i czytelny podpis opiekuna prawnego/
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Tę część wypełniają Uczestnicy konkursu w kategorii III
Kategoria III: Najlepszy plakat naukowy (poster) o tematyce związanej z ochroną wód na obszarach
wiejskich województwa śląskiego
Tytuł pracy:
.................................................................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................................

Autorzy pracy (nazwiska i wiek):
............................................................................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................................................ ...........................................................

................................................................................................................................................................................................. ......................

Opiekun pracy:
.......................................................................................................................................................................................................................

1. Oświadczam, że osoby wymienione powyżej są autorami pracy, tj. plakatu naukowego (posteru)
2. Oświadczam, że osoby, których wizerunek znajduje się na posterze, wyraziły zgodę na jego publikację.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą 29.08.1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 j.t) przez Województwo Śląskie na potrzeby związane z konkursem oraz
na publikację danych w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Moja wieś nad wodą” i akceptuję go w całości oraz
wyrażam zgodę na przetwarzanie, publikacje w materiałach informacyjno – promocyjnych Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz publiczne prezentowanie w postaci ogólnie
dostępnych wystaw w kraju i za granicą nadesłanych zdjęć oraz plakatów naukowych (posterów) przez Organizatora.
5. Oświadczam, że przenoszę na województwo śląskie, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, autorskie prawa majątkowe
i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania ww. pracami (plakatami
naukowymi/posterami) w sytuacji gdy zostaną one nagrodzone w konkursie, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Sekretariat Regionalny KSOW i Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych: www.ksow.pl, www.slaskie.pl,
c) publiczne wystawianie,
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym.
...................................................................................
/data i czytelny podpis
osoby uprawnione
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Tę część wypełniają Uczestnicy konkursu w kategorii IV

Kategoria IV: najlepsze zadanie inwestycyjne lub praca utrzymaniowa w zakresie melioracji
wodnych szczegółowych
Tytuł pracy i jej lokalizacja:
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................

/data i czytelny podpis
osoby uprawnionej/
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Załącznik nr 2 do regulaminu III edycji konkursu „Zadbajmy o wodę na wsi”

Uszczegółowienie kryteriów oceny fotografii
„Moja wieś nad wodą”
zgłoszonych do I i II kategorii konkursu „Zadbajmy o wodę na wsi”
organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Kryterium: kreatywność (0 – 10 punktów)
Oceniana będzie pomysłowość w odzwierciedleniu tematyki konkursu i w sposobie jej
przedstawienia. W jaki sposób autor pokazuje związek wody z wsią czy z życiem na
wsi? Czy zaprezentował jakiś ciekawy, nieoczywisty aspekt tych powiązań? Jakie
narzędzia (efekty) zostały wykorzystane i czy dobrano je w interesujący sposób?
Kryterium: kompozycja fotografii (0 – 15 punktów)
Oceniana będzie poprawność wykonania zdjęcia i jego ogólna estetyka. W jaki sposób
rozmieszczono obiekty w kadrze i jakie kadrowanie zastosowano? Jaki zastosowano
sposób oświetlenia? Czy udało się uzyskać estetyczną, pełną plastyki całość? Czy
fotografujący uniknął podstawowych błędów, takich jak problemy z ostrością,
niedoświetlenie lub prześwietlenie zdjęcia, chaotyczna i nieprzemyślana kompozycja
kadru?
Kryterium: przekaz fotografii (0 – 15 punktów)
Oceniany będzie sposób, w jaki fotografia oddziałuje na obserwatora, jej ekspresja.
Jakie wrażenie wywiera zdjęcie? Czy budzi emocje? Czy opowiada jakąś historię?
Czy budzi jakiś nastrój? Czy niesie ze sobą jakieś przesłanie?
Kiedy praca zostanie zdyskwalifikowana:
— niespełnione kryteria formalne
— niezgodność z tematyką konkursu
— stwierdzenie, że praca konkursowa była prezentowana w innym konkursie lub
publikowana
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Załącznik nr 3 do regulaminu III edycji konkursu „Zadbajmy o wodę na wsi”

Uszczegółowienie kryteriów oceny plakatów naukowych
(posterów)
zgłoszonych do III kategorii konkursu „Zadbajmy o wodę na wsi”
organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Plakat naukowy (poster) jest formą graficznej prezentacji pracy naukowej. Poster nie służy do
prezentacji szczegółów danego zagadnienia, a raczej ma na celu pokazanie najważniejszych
tez badawczych i uzyskanych wyników pracy. Układ graficzny posteru i jego zawartość ma
ułatwiać szybkie zapoznanie się z wynikami i podjęcie dyskusji z autorami pracy.
Kryterium: trafność doboru tematu pracy (0 – 5 punktów)
Oceniana będzie zgodność tematu pracy z tematyką konkursu i jego celami.
Wykonane prace powinny dotyczyć wybranego aspektu gospodarowania wodami na
obszarach wiejskich bądź roli wody dla społeczności wsi. Przykładowo, prace mogą
dotyczyć cieku wodnego, rzeki czy wody stojącej — zbiornika wodnego
zlokalizowanego na obszarze wiejskim, ekosystemu związanego z tą rzeką czy
zbiornikiem, jakości wód, wpływu działalności człowieka na obszarze wiejskim na
stan tej rzeki czy zbiornika. Prace mogą również dotyczyć innych obszarów
gospodarki wodnej na wsi: wykorzystania wody do celów związanych z uprawą roślin,
chowem czy hodowlą zwierząt, turystyki i rekreacji. Szczególnie zalecane jest, aby
tematyka pracy w jakiś sposób odzwierciedlała potrzebę ochrony wód i ich
wykorzystywania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Kryterium: jakość wykonania: szata graficzna i estetyka posteru ( 0 – 10 punktów)
Ocenione będzie wrażenie, jakie wywiera poster na oglądającym: odpowiednie
proporcje tekstu do elementów graficznych, rodzaj elementów graficznych,
dopasowanie do siebie (stylistyka) poszczególnych elementów posteru. Komisja
zwróci uwagę na adekwatność zastosowanych środków informacyjnych do wykonanej
pracy, założonych tez i otrzymanych wyników. W ramach tego kryterium ocenione
będą również takie aspekty pracy, jak estetyka posteru, staranność i jakość wykonania,
przemyślana kompozycja i czytelność (odpowiednia wielkość i kolorystyka czcionki
oraz innych elementów).
Kryterium: pomysłowość (0 – 10 punktów)
Oceniony będzie sposób podejścia do wybranego tematu, innowacyjność w doborze
metod badawczych, oczywiście z zastrzeżeniem zachowania adekwatności rodzaju
i zakresu prac do wybranego tematu.
Kryterium: jakość i ilość informacji (0 – 10 punktów)
Komisja będzie oceniać, czy poster zawiera informacje istotne i rzetelne, bez
nadmiernej liczby zbędnych szczegółów. Oceniany będzie dobór środków przekazu
takich jak wykres, tabela, schemat czy fotografia lub mapa do rodzaju badań
i uzyskanych wyników, a także wnikliwość i trafność interpretacji wyników
Kryterium: zaangażowanie w projekt (0 – 5 punktów)
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Zaangażowanie w projekt będzie oceniane przez analizę takich elementów jak:
niezbędny czas trwania prac badawczych, zakres prac, w tym ewentualne czynności
w terenie czy w szkolnym laboratorium (pracowni), samodzielność wykonania
poszczególnych badań, sposób doboru literatury bądź informacji z innych źródeł,
wszechstronność i kompleksowość ujęcia tematu
Kiedy praca zostanie zdyskwalifikowana:
— niespełnienie wymogów formalnych wynikających z regulaminu
— niezgodność z tematyką konkursu
— stwierdzenie, że praca była już prezentowana podczas innego konkursu, konferencji
itp.
— stwierdzenie, że praca nie powstała na podstawie pracy własnej uczniów, ale
stanowi jedynie powielenie treści już istniejących (podręczniki, atlasy, źródła
w internecie)
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Załącznik nr 4 do regulaminu III edycji konkursu „Zadbajmy o wodę na wsi”

Uszczegółowienie kryteriów oceny zadań z zakresu
melioracji wodnych szczegółowych
zgłoszonych do IV kategorii konkursu „Zadbajmy o wodę na wsi”
organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Kryterium: Wzorcowy charakter przedsięwzięcia i estetyka wykonania (0 – 5 punktów)
Ocenie podlegać będzie sposób wykonania zadania. Czy zakres zadania odpowiada
zidentyfikowanym potrzebom? Czy osiągnięto założony cel zadania? Czy po realizacji
zadania obiekt harmonijnie wpisuje się w krajobraz? Pożądane jest zachowanie lub
wprowadzenie kęp bądź szpalerów drzew lub krzewów wzdłuż rowów, na groblach
albo nad brzegami stawów – jako elementów krajobrazu.
Kryterium: Wpływ wykonanego zadania na poprawę stosunków wodnych w glebie dla potrzeb
rolnictwa (0 – 15 punktów)
Ocenie podlegać będzie wpływ zgłoszonego przedsięwzięcia na stosunki wodne
w glebie dla potrzeb rolnictwa. Ważnym wskaźnikiem będzie areał użytków rolnych,
na jaki ma pozytywny wpływ wykonana praca, jak również brak niekorzystnych
oddziaływań na stosunki wodne w sąsiedztwie wykonanych robót.
Pożądane jest, aby w miarę potrzeby i stosownie do warunków technicznych
urządzenia melioracji wodnych szczegółowych pełniły również funkcje nawadniające
— chociażby poprzez umożliwienie czasowej retencji wody w rowach.
Kryterium: Technika wykonania (0 – 10 punktów)
Oceniana będzie zgodność z zasadami sztuki budowlanej. Jaką zastosowano
technologię robót? Jeśli wprowadzono umocnienia brzegów rowów, to jakie
zastosowano i czy dobrano je w prawidłowy sposób? Czy zapewniono możliwość
wypływu wody z wylotów drenarskich (jeśli istnieją)? Czy technika robót zapewnia
minimalną trwałość wykonanego zadania (np. dobór odpowiedniego kąta nachylenia
skarp, odpowiednie umocnienia). Komisja zwróci uwagę na zastosowane materiały, na
przykład w przypadku zastosowania odpadów wydobywczych górnictwa węgla
kamiennego powinny zostać odizolowane od środowiska – np. jako rdzeń grobli.
Kryterium: Wpływ na warunki przyrodnicze (0 – 10 punktów)
Ocenie podlegać będzie sposób, w jaki zrealizowane zadanie oddziałuje na warunki
przyrodnicze. Pożądane jest, przykładowo, zastosowanie naturalnych materiałów,
a jeżeli warunki techniczne wymagają stosowania elementów sztucznych, warto w
celu zamaskowania sztucznych elementów wykorzystać materiały naturalne lub
kompozycje nasadzeń roślinności właściwej siedliskowo. Szczególnie godne polecenia
jest zachowanie lub — tam, gdzie to możliwe — wprowadzenie pasów roślinności
zielnej oraz krzewów i drzew wzdłuż rowów lub nad brzegami stawów – jako zieleni
wodochronnej, stanowiącej bufor przed spływem związków biogennych lub
pozostałości środków ochrony roślin do wód.
Kiedy praca zostanie zdyskwalifikowana:
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— wykonanie robót odbyło się z naruszeniem przepisów o ochronie przyrody
(przykładowo: niezgodny z przepisami termin wycinki drzew lub krzewów, naruszenie
zakazów związanych z gatunkami chronionymi lub obszarami chronionymi) lub
innych przepisów;
— wykonane roboty nie odpowiadają definicji pojęcia melioracje wodne szczegółowe,
o którym mowa w art. 73 ust. 1 w związku z art. 70 ust. 1 ustawy — Prawo wodne;
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