
 

 
 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Wydział Nauk Przyrodniczych  
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska 
ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice  
tel.: 32 20 09 592, 32 20 09 461, e-mail: ibbios.wnp@us.edu.pl 
 
www.us.edu.pl 

 

Załącznik do zarządzenia nr 25 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 lutego 2022 r. 

 
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA ZNAK GRAFICZNY OZNACZENIA ROŚLIN 
INWAZYJNYCH „UWAGA! ZIELONA INWAZJA!” 

Charakterystyczną cechą roślin inwazyjnych jest ich obce pochodzenie oraz zdolność szybkiego 
rozprzestrzeniania się. W konsekwencji gatunki inwazyjne stanowią zagrożenie dla rodzimej 
flory i fauny. Duże znaczenie dla zwiększenia świadomości o występowaniu roślin inwazyjnych 
i ich powszechności w przyrodzie ma dostępność informacji o tych gatunkach. Jednym ze 
sposobów informowania o roślinach inwazyjnych jest wyróżnienie ich spośród innych roślin 
odpowiednim oznaczeniem. Jak dotąd, nie powstał znak graficzny jednoznacznie wskazujący 
na gatunek inwazyjny.  

Konkurs ma na celu wyłonienie projektu znaku graficznego służącego oznaczeniu roślin 
inwazyjnych. 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu na projekt znaku graficznego roślin inwazyjnych, zwanego dalej 
„Konkursem”, jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych - 
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, współorganizatorem jest 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

2. Konkurs realizowany jest w ramach Projektu pt. „Zintegrowane podejście do ochrony 
ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce – 
IAS/ecoSystemCARE” Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, 
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 na „Zwiększenie 
ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi”. 

3. Konkurs jest otwarty, nieodpłatny, skierowany dla uczniów szkół podstawowych oraz 
wychowanków ośrodków kulturalnych województwa małopolskiego, śląskiego  
i podkarpackiego, zwanych dalej „Placówkami”, w grupie wiekowej 10-14 lat. 

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień regulaminu. 
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§ 2 

Cele konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. Upowszechnienie wiedzy o gatunkach roślin inwazyjnych występujących Polsce. 
2. Zwiększenie świadomości na temat wpływu roślin inwazyjnych na rodzimą przyrodę. 
3. Upowszechnienie wiedzy o potrzebie ograniczania występowania roślin inwazyjnych. 
4. Zwiększenie wrażliwości dzieci i młodzieży na lokalną przyrodę. 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy indywidualni. Zgłoszenia grupowe 
(więcej niż 1 osoba przypisana do 1 zgłoszenia) nie będą rozpatrywane. 

2. Placówka przystępująca do Konkursu może wysłać maksymalnie 5 prac. 
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz zezwolenie na korzystanie z Prac Konkursowych przez Organizatora 
Konkursu.  

 
§ 4 

Zadanie Konkursowe 

1. Zadaniem Konkursowym jest zaprojektowanie znaku graficznego oznaczenia roślin 
inwazyjnych, zwany dalej Pracą Konkursową. Projekt w formie papierowej (format A4 lub 
A3) może zostać wykonany dowolną techniką.  

2. Prace Konkursowe należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia w formacie pdf lub jpg, 
wraz z wypełnionymi formularzami na adres mailowy Organizatora ias-
careproject@us.edu.pl, w nieprzekraczalnym terminie 15 maja 2022 r. Wzór formularzy 
znajduje się w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu. 

3. Prace Konkursowe oraz załączniki Placówka wysyła w jednym mailu zbiorczym z 
dopiskiem „ZIELONAINWAZJA+nazwa Placówki”. Pliki należy podpisać imieniem i 
nazwiskiem autora. Jakość plików musi umożliwiać merytoryczną i estetyczną ocenę 
pracy. W mailu należy zawrzeć również imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy 
osoby kontaktowej oraz dane teleadresowe Placówki. 

4. Prace niezgodne z tematyką Konkursu lub pozbawione kompletnej dokumentacji 
(Załączniki nr 1 i 2 do regulaminu) nie będą podlegały ocenie Jury. 

mailto:ias-careproject@us.edu.pl
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5. Do Konkursu można zgłosić wyłącznie prace samodzielne, które nie naruszają praw 
wynikających z przepisów prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, a także nie 
naruszają dóbr osobistych osób trzecich.  

6. Opiekun prawny Uczestnika Konkursu poświadcza, że nie mają miejsca żadne inne 
okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób 
trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania utworów stanowiących Prace 
Konkursowe, co poświadcza opiekun prawny Uczestnika Konkursu przez złożenie 
stosownego oświadczenia i zobowiązuje się do naprawienia szkody za wskazane powyżej 
naruszenie, czym zwalnia z odpowiedzialności Organizatora Konkursu. 

7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem na rzecz Organizatora 
licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, do korzystania z Prac 
Konkursowych, w szczególności na potrzeby organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, 
wystawy Prac Konkursowych oraz ich prezentacji w Internecie, w tym w mediach 
społecznościowych. 

8. Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu– wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, analogową, cyfrową w 
dowolnym systemie lub formacie, na wszystkich dostępnych nośnikach, 

2) wprowadzanie i utrwalanie w pamięci komputera, telefonu komórkowego i innych 
urządzeń podobnych, sieci informatycznych, umieszczenie na serwerach i chmurach w 
sieci Internet, w tym w mediach społecznościowych,   

3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, 

4) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 3 - 
wyświetlenie, rozpowszechnianie w ramach utworów multimedialnych, a także 
publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym prezentowanie utworu na wystawach 
i imprezach okolicznościowych organizowanych przez Organizatora konkursu 
okolicznościowych organizowanych przez Organizatora w ramach projektu.  

9. Przystępując do niniejszego Konkursu opiekun prawny Uczestnika Konkursu, po 
zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu, składa oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych, a także 
zezwolenia na korzystanie przez Organizatora z utworów stanowiących Prace 
Konkursowe.  
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§ 5 

Jury Konkursu 

1. Nad oceną nadesłanych prac, wyborem Zwycięzców oraz nad prawidłowością przebiegu 
Konkursu będzie czuwać Jury Konkursu, w składzie min. 3-osobowym, powołane przez 
Organizatora Konkursu.  

2. Członkiem Jury może być przedstawiciel współorganizatora Konkursu - Uniwersytetu 
Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 20 czerwca 2022 r. na stronie internetowej 
Projektu pod adresem: https://iascareproject.us.edu.pl. Dodatkowo zwycięzcy zostaną 
poinformowani drogą mailową za pośrednictwem Placówki dokonującej zgłoszenia prac 
konkursowych.  

4. O sposobie i terminie wręczenia nagród Uczestnicy Konkursu zostaną zawiadomieni za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Placówki.  

 

§ 6 

Nagrody 

1. Jury Konkursu wyłoni 3 najlepsze prace (I, II i III miejsce), których autorzy otrzymają 
nagrody. 

2. Wartość nagrody dla każdego Uczestnika Konkursu nie przekroczy kwoty 2000 zł, zgodnie 
z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych,  ww. nagroda jest wolna od podatku dochodowego. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród rzeczowych 
i wyróżnień dla Uczestników Konkursu.  

4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 
5. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom przesyłką pocztową. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. 
Wszelkie ewentualne zmiany regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej 
Organizatora pod adresem: https://iascareproject.us.edu.pl. 
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2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo ich nie podanie 
spowoduje wykluczenie z udziału w Konkursie. 

 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo własności 
przemysłowej. 

 
 


