
REGULAMIN KONKURSU  
ZIELONE SZKOŁY 

 
1. Postanowienia wstępne  

1) Niniejszy dokument stanowi jedyną i kompletną podstawę do przeprowadzenia 

konkursu "Zielone Szkoły", zwanego dalej Konkursem. 

2) Udział w konkursie jest bezpłatny.  
3) Celami konkursu są:  

- tworzenie warunków do zwiększania różnorodności biologicznej oraz 

wykorzystanie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury na terenach 

zielonych przy wrocławskich szkołach; 

- edukacja uczniów w zakresie ochrony przyrody i środowiska;  
- zaangażowanie uczniów w kształtowanie najbliższego otoczenia.  

4) Konkurs jest adresowany do uczniów wrocławskich szkół ponadpodstawowych. 

 
2. Organizatorzy  

1) Organizatorem Konkursu jest Młodzieżowa Rada Miasta Wrocławia, zwana dalej 

Radą przy wsparciu Urzędu Miejskiego Wrocławia. Partnerem merytorycznym 

Konkursu jest Fundacja EkoRozwoju, zwana dalej Fundacją.   
 

 

3. Przebieg Konkursu  
1) Zadaniem uczniów biorących udział w Konkursie, zwanych dalej Uczestnikami, jest 

przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu należącego do szkoły, do której 

uczęszczają, uwzględniającej poprawę warunków dla różnorodności biologicznej 

na terenach przyszkolnych, z wykorzystaniem elementów zielono-niebieskiej 

infrastruktury. Koncepcja powinna być wykonana zgodnie z poradnikiem 

Planowanie i utrzymanie zieleni przy szkołach oraz wykorzystywać rozwiązania 

zaproponowane w Katalogu Dobrych Praktyk cz. II – Zasady zrównoważonego 

gospodarowania wodami opadowymi na obszarze zabudowanym , stanowiącymi 

załączniki do Regulaminu. 

 

2) Drużyna szkolna może liczyć do siedmiu Uczestników będących uczniami danej 

szkoły, drużyna może składać się z uczniów różnych klas. Jedna placówka 

oświatowa może zgłosić do udziału maksymalnie jedną drużynę. 

 
3) Za koncepcję uznaje się: 

 
A. naniesienie na mapę terenu zieleni szkoły w skali 1:500 - 1:100 symboli 

oznaczających projektowane nasadzenia roślin, elementy zielono-

niebieskiej infrastruktury, obiekty małej architektury, których budowa i 

montaż byłyby elementem realizacji, a także wyznaczenie obszarów, 

których zagospodarowanie uległoby zmianie w opisany w legendzie 

mapy sposób. Do mapy należy dołączyć pisemny komentarz 

objaśniający ideę zagospodarowania, uzasadnienie przyjętych 

rozwiązań.   
 

Lub 
 



B. pisemny opis prac, które miałyby zostać wykonane w ramach realizacji 

wraz z komentarzem objaśniającym ideę zagospodarowania, uzasadnienie 

przyjętych rozwiązań. Opis musi w sposób niebudzący wątpliwości 

pozwalać na weryfikację planów z faktycznym stanem obecnym na 

podstawie ogólnodostępnych map i zdjęć.  
  

4) Sekretariaty szkolne przesyłają koncepcje opisane w punkcie 3.1 wraz z listą 

wszystkich zaangażowanych w jej tworzenie Uczestników na adres elektroniczny 

Rady (ekokom@mdk.wroclaw.pl). Przesłanie koncepcji jest równoznaczne ze 

zgodą szkoły na jej realizację, w wypadku, gdy zostanie do niej zakwalifikowana. 

5) Komisja Konkursowa wybiera prace, które zostaną przekazane do realizacji. 

Szczegółowy opis pracy Komisji znajduje się w punkcie 4 “Ocena projektów” 

niniejszego Regulaminu.  
6) Koncepcja musi zawierać pieczęć i podpis dyrektora szkoły.  
7) Do koncepcji należy dołączyć listę zaangażowanych Uczestników wraz ze zgodą 

na przetwarzanie danych osobowych, a także imię i nazwisko nauczyciela 

będącego opiekunem projektu.  
8) Przesłanie koncepcji jest równoznaczne ze zgodą na realizację. 

 

4. Ocena koncepcji  
1) Zostaje powołana Komisja Konkursowa licząca siedem osób:  

● dwóch przedstawicieli Rady;  
● dwóch przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia z Wydziału Wody i 

Energii oraz Wydziału Edukacji;  
● przedstawiciel Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży;  
● ekspert będący architektem krajobrazu z Departamentu Zrównoważonego 

Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia;  
● przedstawiciel Fundacji.  

2) Komisja dokonuje oceny koncepcji. Ocena składa się z dwóch etapów: 

A.  Ocena formalna, której celem jest wykluczenie koncepcji  które:  
a. wykazują rażącą sprzeczność z założeniami;  
b. z powodów technicznych są niemożliwe do realizacji niezależnie od 

terminu. 
 

B. Ocena merytoryczna, której celem jest wybór najlepszych projektów. Odbywa 

się zgodnie z następującymi kryteriami: 

 

poprawa estetyki i funkcjonalności terenu zieleni szkoły 5 pkt. 
  

poprawa warunków dla różnorodności biologicznej na terenie zieleni 10 pkt. 

szkoły  
  

wykorzystanie roślin rodzimych gatunków, szczególnie tych odpornych 5 pkt. 

na zmiany klimatu  
  

wykorzystanie roślin o wyjątkowym znaczeniu ekologicznym (np. 5 pkt. 

stanowiące pożywienie dla ptaków, zapylaczy)  
  

zaplanowanie umieszczenia pryzm kompostowych bądź  5 pkt. 

kompostowników  
  



zaplanowanie umieszczenia budek lęgowych, karmników bądź innych 5 pkt. 

obiektów umożliwiających życie zwierząt  
  

wykorzystanie istniejącej zabudowy i roślinności 10 pkt. 

  wykorzystanie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury takich jak:     
  zielone ściany, zielone trejaże, łąki kwietne, ogrody deszczowe, zbiorniki   
  na deszczówkę itd.      10 pkt 

spójność koncepcji i jej zgodność z opisem  10 pkt. 
  

wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu 5 pkt 
  

 
 
Komisja oceniać będzie nie tylko zastosowanie elementów wymienionych w tabeli, ale 

przede wszystkim ich zasadność, wzajemne powiązania, innowacyjne podejście do 

tematu i zgodność z założeniami konkursu.   

3) Komisja Konkursowa ogłasza wyniki Konkursu na stronie internetowej oraz 

profilu na platformie Facebook Rady i za pośrednictwem wiadomości 

elektronicznej informuje zwycięskie szkoły o przekazaniu ich projektu do 

realizacji.  
4) Od oceny Komisji opisanej w punkcie 4.2 nie można się odwołać. 

 

5. Nagrody  
1) Nagrodą w konkursie jest realizacja projektu/-ów do kwoty łącznie nieprzekraczającej 

100 000 zł.  

2) Maksymalnie trzy prace o najwyższej ocenie merytorycznej zostaną przekazane do 

Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, do architekta krajobrazu, w celu 

wykonania formalnych koncepcji zagospodarowania terenu oraz kosztów 

szacunkowych.  

3) Praca o najwyższej ocenie merytorycznej (w uzasadnionych przypadkach także druga 

i trzecia w kolejności) zostanie przekazana do realizacji zgodnie z procedurą opisaną 

w punkcie 4.  

4) Koncepcja zagospodarowania terenu zostanie uzgodniona i przekazana Dyrektorowi 

szkoły. Dyrektor szkoły na drodze zapytania ofertowego wyłoni wykonawcę prac, 

które zostaną sfinansowane i zrealizowane na zasadach programu „Szare na 

zielone”;  

5) Wszyscy Uczestnicy otrzymują zaświadczenia wzięcia udziału w Konkursie;  

6) Trzy drużyny, których prace zostały pozytywnie zaopiniowane podczas oceny 

formalnej w ramach nagrody wezmą udział w warsztatach na temat zmian klimatu i 

adaptacji do nich prowadzonych przez edukatorów Fundacji. 

6. Harmonogram 
1) Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 15 marca 2021 r.  
2) W dniu 10 kwietnia 20121 r. odbędzie się webinarium dla uczestników, 

prowadzone przez ekspertów w dziedzinie miejskiej bioróżnorodności, 

którego zadaniem jest pomoc w tworzeniu Uczestnikom koncepcji.  

3) Termin przesyłania prac konkursowych upływa 30 kwietnia 2021 r. 

4) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 maja 2021 r. 

 

  



7. Postanowienia Końcowe  
1) Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania dowolnych zmian w niniejszym 

Regulaminie. Równocześnie Organizator w miarę możliwości technicznych 

zobowiązuje się do poinformować uczestników o dokonanej zmianie w przeciągu 48h 

od zmiany.  
2) Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez 

Organizatora.  
3) Wszelkie zmiany oraz dodatkowe informacje będą publikowane na stronie 

internetowej Rady  
4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przyznanej do realizacji 

koncepcji. 

5) Udział w Konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na nieodpłatne wykorzystywanie 

wizerunku uczestników oraz danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 

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 z uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek do 

publikacji na stronach internetowych związanych z Konkursem oraz w telewizji i 

prasie promującej Konkurs oraz Organizatora, oraz ze zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych niezbędnych do realizacji i promocji Konkursu.  
6) Prawa autorskie nie ulegają przeniesieniu. Prace mogą zostać wykorzystane przez 

organizatora.  
7) Administratorem Państwa danych jest Młodzieżowa Rada Miasta Wrocławia, 

 
ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: 
 

inspektor@coreconsulting.pl lub tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub listownie pod 

adresem: CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań 

 


