
 

 

 
Zmiana Regulaminu Konkursu plastycznego „Eko-miasto 

przyszłości” z dnia 26.10.2018 r. 
 

§ 1 

W regulaminie Konkursu plastycznego „Eko-miasto przyszłości” wprowadza się następujące 

zmiany: 
 

1. § 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Niniejszy regulamin [„Regulamin”] określa warunki, na 
jakich odbywa się Konkurs plastyczny dla dzieci „Eko - miasto przyszłości”, organizowany 

z inicjatywy i pod patronatem Ministra Środowiska przez Instytutut Ochrony Środowiska – 
Państwowy Instytut Badawczy [„Konkurs”].” 

2. § 1 punkt 3 otrzymuje brzmienie: „Konkurs rozpoczyna się 26.10.2018 r. i trwać będzie do 

25.11.2018 r.” 

3. § 2 punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

9) Zgłaszającym – oznacza to publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową, przedszkole lub 

inną placówkę kultury i oświaty oraz Przedstawiciela Ustawowego Autora;”  

4. § 2 punkt 1 otrzymuje brzmienie: „ Odpowiedzialność Organizatora z tytułu organizacji 
Konkursu jest ograniczona do wysokości puli nagród określonej w ust. 1, w tym koszt 
zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 

z 2018r. poz. 1509   ze zm.). Laureat Konkursu uprawniony do otrzymania Nagrody Głównej 
jest zobowiązany podać Organizatorowi wszelkie niezbędne dane konieczne do przekazania 

ww. podatku do właściwego urzędu skarbowego.” 

5. § 4 punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Zgłaszającym mogą być publiczne i niepubliczne szkoły 

podstawowe, przedszkola lub inne placówki kultury i oświaty. Dopuszcza się również 
indywidalne zgłoszenia przez Przedstawiciela Ustawowego Autora”. 

6. § 4 punkt 2 otrzymuje brzmienie: „Zgłaszający dokonuje zgłoszenia maksymalnie 4 Prac 
Konkursowych w odniesieniu do obu kategorii łącznie lub 1 Pracy Konkursowej, jeśli jest to 
indywidaulne zgłoszenie”. 

7. § 5 otrzymuje brzmienie: 

„1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26 października 2018 r. (od godziny 00:00) i trwa do 25 
listopada 2018 r. (do godziny 23:59). 

2. Prace Konkursowe będą przyjmowane od 26 października 2018 r. (od godziny 00:00) do 25 

listopada 2018 r. (do godziny 23:59). 

3. Procedura wyłaniania Laureatów trwać będzie od 26 listopada 2018 r. (od godziny 00:00) 

do 28 listopada 2018 r. (do godziny 12:00). 

4. Ogłoszenie Laureatów nastąpi 28 listopada 2018 r. o godzinie 12:00 na Stronie Internetowej 

oraz w Mediach Społecznościowych IOŚ-PIB. 



 

 

5. Nagrody oraz wyróżnienia zostaną wręczone Laureatom podczas Konferencji COP24, która 
odbędzie się w Katowiach (o dokładnej dacie oraz miejscu konferencji Laureaci zostaną 

poinformowani za pośrednictwem Zgłaszających).” 

8. § 10 punkt 4 otrzymuje brzmienie: „ Na zlecenie Przewodniczącego Jury Konkursu,  
 w terminie od 26 listopada 2018 r. do 27 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzona ocena 

formalna Prac Konkursowych, mająca na celu zbadanie i potwierdzenie zgodności ze stanem 
faktycznym spełnienia przez Prace Konkursowe kryteriów formalnych określonych zgodnie z 

niniejszym Regulaminem”. 

9. § 10 punkt 7 otrzymuje brzmienie: „Zadaniem Jury Konkursu jest ocena merytoryczna 
zgłoszonych Prac Konkursowych i wybór do dnia 27 listopada 2018 r. od 20 do 40 Prac 

Konkursowych zakwalifikowanych do finału”. 

10. § 10 punkt 13 otrzymuje brzmienie: „Ogłoszenie Zywcięzców Konkursu nastąpi 28 
listopada 2018 r. o godzinie 12:00 na Stronie Internetowej ( www.ios.edu.pl/cop24/konkurs -
plastyczny) oraz w Mediach Społecznościowych IOŚ-

PIB(https://www.facebook.com/InstytutOchronySrodowiska/). 
 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 
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