
  

Strona 1 z 4 

 

 

Załącznik nr 1  
do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
nr 5288/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN  
KONKURSU „EDUKACJA WODOROWA” 
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§ 1  

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa zasady  Konkursu „EDUKACJA WODOROWA”, zwanego w dalszej część 

„Konkursem”.  

2. Organizatorem Konkursu jest województwo wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,               

w imieniu którego działa Departament Gospodarki.  

 

§ 2 

Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest popularyzacja rozwiązań z zakresu gospodarki wodorowej oraz podnoszenie 

świadomości dotyczącej wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi wśród szkół 

ponadpodstawowych i uczelni wyższych, które podpisały porozumienia o współpracy w ramach „Szkoły 

Wodorowej”.    

 

§ 3 

Organizacja Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest województwo wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w imieniu 

którego działa Departament Gospodarki.  

2. Komisja Konkursowa wyłoni do 8 najlepszych opisów zrealizowanych działań związanych  

z edukacją wodorową.   

3. Prezentacja zrealizowanych działań powinna zostać przekazana do Departamentu Gospodarki 

UMWW w formie elektronicznej na adres: sekretariat.drg@umww.pl do dnia 18 lipca 2022 r. do 

godz. 12.00 

4.  Prezentacja powinna zawierać opis zrealizowanych działań o objętości do 3600 znaków (w tym 

spacje i znaki interpunkcyjne) wzbogacony o ewentualne zdjęcia.  

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.h2wielkopolska.pl 

6. Laureaci są zobowiązani do dostarczenia podpisanego przez osoby upoważnione porozumienia 

dotyczącego udziału w wyjeździe stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

§ 4 

Kapituła Konkursu 

1. Kapituła Konkursu składa się z: 

- Przewodniczącego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, 

- Przewodniczącej Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 

- Dyrektora Departamentu Gospodarki UMWW, 

- Pracownika Wydziału Wielkopolska 2050 Departamentu Gospodarki UMWW. 

2. Kapituła dokona oceny prezentacji biorąc pod uwagę przede wszystkim:  

a) działania szkoły/uczelni na rzecz edukacji/nauki 

b) udział w spotkaniach, wydarzeniach stacjonarnych/online na temat gospodarki 

wodorowej, w tym organizowanych przez Województwo Wielkopolskie, 
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c) wykorzystanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych konspektów, materiałów 

dydaktycznych oraz zestawów edukacyjnych Horizon Educational przekazanych przez 

Województwo Wielkopolskie, 

3. Zadaniem Kapituły Konkursu będzie wyłonienie do 8 laureatów.  

4. Osoby wchodzące w skład Kapituły Konkursu podpisują deklarację zobowiązującą do 

bezstronności i poufności oraz oświadczenie RODO. 

 

§ 5 

Laureaci Konkursu 

1. Nagrody będą przyznawane w formie niepieniężnej.  

2. Tytuł Laureata Konkursu otrzyma do 8 uczestników konkursu. 

3. Laureaci Konkursu otrzymają nagrodę w postaci udziału jednego przedstawiciela szkoły 

ponadpodstawowej/uczelni w studyjnej wizycie zagranicznej delegacji województwa 

wielkopolskiego w Szwecji organizowanej przez Departament Gospodarki UMWW, której celem 

będzie zapoznanie się z potencjałem gospodarki wodorowej, tj. wizyta w Domu Wodorowym.   

4. W uzasadnionych przypadkach tytuł Laureata Konkursu może zostać odebrany. Przez 

uzasadnione przypadki rozumie się w szczególności:  

a) informacja, iż działania zgłoszone do Konkursu stanowią naruszenie praw autorskich osób 

trzecich, 

b) jakiekolwiek inne naruszenie praw i postanowień Regulaminu Konkursu, 

c) działania  szkodzące wizerunkowi Województwa Wielkopolskiego. 

5. O cofnięciu tytułu Laureat zostaje poinformowany w formie pisemnej.   

 

§ 6 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 

Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie 

ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych  

w Rozporządzeniu 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. 

3. Województwo Wielkopolskiego, jako administrator danych osobowych powołało Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, e-mail inspektor.ochrony@umww.pl.  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  

w Konkursie.  

5. Wizerunek laureata będzie publikowany w publicznie dostępnych materiałach promocyjnych  

i informacyjnych (drukowanych oraz elektronicznych) na stronach internetowych Organizatora 

Konkursu w zakresie dotyczącym udziału w Konkursie oraz w zakresie realizacji zapisów § 4 ust. 

2, o ile uczestnik/laureat wyrazili na to zgody.  

 

mailto:inspektor.ochrony@umww.pl


  

Strona 4 z 4 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe  

1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zapisów niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.  

3. W razie wykluczenia uczestnika Konkursu, odwołania lub nierozstrzygnięcia Konkursu, 

uczestnikom Konkursu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora. 

4. Regulamin Konkursu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie www.h2wielkopolska.pl 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy obowiązującego prawa. 

http://www.h2wielkopolska.pl/

