Regulamin Konkursu „Ekologiczny magister i doktor”
§1
Przedmiot i cel Konkursu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zwany dalej Funduszem
lub Organizatorem ogłasza V edycję Konkursu ”Ekologiczny magister i doktor” z zakresu ochrony
środowiska. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac
magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.
Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:
1) Ekologiczny magister,
2) Ekologiczny doktor.
§2
Uczestnicy Konkursu i kategorie uczestnictwa
Do Konkursu mogą przystąpić:
1. Absolwenci uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili pracę magisterską
w roku akademickim 2017/2018, w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa
łódzkiego.
2. Posiadacze stopnia doktora, którzy obronili rozprawę doktorską w roku akademickim 2017/2018
w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, a których tematyka
dotyczyła ochrony środowiska.
3. Konkurs, ogłaszany jest w następujących podkategoriach (dotyczy kategorii Ekologiczny magister i
Ekologiczny doktor):
a) nauki ekonomiczno-społeczne,
b) nauki przyrodnicze,
c) nauki techniczne,
d) nauki prawnicze.
4. Zgłoszeniu do Konkursu w kategorii Ekologiczny magister podlegają prace w następujących obszarach
tematycznych (dotyczy tylko kategorii Ekologiczny magister):
a) ograniczanie niskiej emisji,
b) ochrona bioróżnorodności,
c) gospodarka odpadami,
d) zieleń miejska,
e) ochrona i zarządzanie wodami,
f) adaptacja do zmian klimatu,
g) gospodarka leśna i ekologia w produkcji żywności,
h) finansowanie i zarządzanie w ochronie środowiska.
§3
Przystąpienie do Konkursu i zgłoszenie konkursowe
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie do Funduszu komputerowo wypełnionej Karty
zgłoszeniowej uczestnika Konkursu „Ekologiczny magister i doktor” (zwanej dalej Kartą zgłoszeniową
uczestnika) stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z kompletem dokumentów.
2. Komplet dokumentów składa się z:
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streszczenia pracy magisterskiej/rozprawy doktorskiej w formie wydrukowanej i elektronicznej,
streszczenie nie powinno przekraczać 10 stron formatu A4 i powinno zawierać maksymalnie
2 500 znaków na stronie;
b) streszczenia pracy magisterskiej/rozprawy doktorskiej w formie prezentacji multimedialnej
powinny eksponować następujące obszary:
 na czym polega innowacyjność pracy,
 w jaki sposób prezentowane w pracy zagadnienia mogą wpływać na gospodarkę
i poprawę jakości życia,
 jakie znaczenie dla województwa łódzkiego mogą mieć proponowane w pracy
rozwiązania;
c) w przypadku kategorii Ekologiczny magister czas prezentacji powinien wynosić do 8 minut
i składać się z maksymalnie 10 slajdów;
d) w przypadku kategorii Ekologiczny doktor czas prezentacji powinien wynosić do 15 minut
i składać się z maksymalnie 10 slajdów;
e) pracy magisterskiej / rozprawy doktorskiej w formie elektronicznej;
f) potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczelnię kopii dyplomu ukończenia studiów
wyższych/studiów doktoranckich lub wydanego przez uczelnię zaświadczenia o ukończeniu
studiów i uzyskaniu tytułu magistra/tytułu doktora;
g) oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczelnię kopii promotorskiej
recenzji pracy magisterskiej/rozprawy doktorskiej.
Wzór karty zgłoszenia do Konkursu można pobrać ze strony internetowej Funduszu
www.zainwestujwekologie.pl w zakładce KONKURSY.
Kartę zgłoszenia uczestnika wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć do siedziby WFOŚiGW
w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi
pocztowe lub kurierskie w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Konkurs
„Ekologiczny magister i doktor” – 2018 r. w nieprzekraczalnym terminie do 22.10.2018 r., przy czym
data wpływu rozumiana jest jako termin dostarczenia do siedziby Funduszu. Równolegle za pomocą
poczty elektronicznej należy przesłać kartę zgłoszenia uczestnika także w formie edytowalnego
dokumentu na adres: promocja@wfosigw.lodz.pl .
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie streszczenia pracy oraz prezentacji
multimedialnej do celów promocyjno – informacyjnych realizowanych przez WFOŚiGW w Łodzi
w jego siedzibie.
§4
Kolegium Konkursowe i zasady oceny zgłoszeń
Oceny nadesłanych zgłoszeń w każdej z kategorii dokona powołane przez Zarząd Funduszu Kolegium
Konkursowe, zwane dalej Kolegium.
Wnioski konkursowe niezgodne z Regulaminem, w tym złożone po terminie wskazanym w § 3 ust. 4
Regulaminu, nie podpisane lub nieprawidłowo wypełnione, niekompletne, nie będą podlegały ocenie
Kolegium Konkursowego.
Kolegium Konkursowe dokona oceny nadesłanych zgłoszeń biorąc pod uwagę: wartość naukową
pracy, oryginalność sformułowania problemu badawczego, innowacyjność proponowanych
rozwiązań i znaczenie podjętej w pracy problematyki dla województwa łódzkiego.

§5
Nagrody w Konkursie, wypłata i przeznaczenie nagród
1. Nagrody w Konkursie są nagrodami pieniężnymi.
2. Przewidywane są następujące nagrody:
a) w kategorii Ekologiczny magister 12 nagród w wysokości po 5 000,00 zł, przewidywana pula
nagród w tej kategorii wynosi 60 000,00 zł;
b) w kategorii Ekologiczny doktor 4 nagrody w wysokości po 10 000,00 zł, przewidywana pula
nagród w tej kategorii wynosi 40 000,00 zł;
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c) ogólna pula nagród w Konkursie wynosi 100 000,00 zł.
3. Ostateczne propozycje co do ilości i wysokości nagród w Konkursie, po ocenie przedstawionych prac,
Kolegium Konkursowe przedstawia Zarządowi Funduszu wnioskując o ich zatwierdzenie. Decyzja
Zarządu Funduszu w tym zakresie jest ostateczna.
4. Zarząd Funduszu może w uzasadnionym przypadku dokonać zwiększenia puli środków
przeznaczonych na Konkurs.
5. Wypłata nagrody pieniężnej następuje na wskazany przez laureata rachunek bankowy. Nagroda
wypłacana osobie fizycznej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o miejscu i terminie ogłoszenia wyników oraz
o uroczystości podsumowującej Konkurs ze stosownym wyprzedzeniem.
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§6
Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź.
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji Konkursu
„Ekologiczny magister i doktor”.
Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00).
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu jego zakończenia, z uroczystym
wręczeniem nagród włącznie, a następnie przez okres archiwizacji dokumentacji, określony przez
Archiwum Państwowe.
Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne lecz niezbędne dla uczestnictwa
w Konkursie.
Odbiorcami danych uczestników będą podmioty, którym Fundusz ma obowiązek przekazywać dane
na podstawie przepisów prawa lub na gruncie zawartych umów powierzenie przetwarzania danych
osobowych, w związku z prowadzoną działalnością statutową (np.: obsługa prawna, audyty i kontrole
zewnętrzne).
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestnicy mogą skontaktować się ze
specjalistą ds. ochrony danych osobowych w WFOŚiGW w Łodzi pod nr tel. 42 663 41 45.
§7
Postanowienia końcowe
O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.
Nadesłane Karty zgłoszeniowe uczestnika wraz z załącznikami nie będą zwracane.
Wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie postanowień Regulaminu rozstrzyga Zarząd
Funduszu.
Zapytania dotyczące Konkursu można zgłaszać telefonicznie nr tel. 42 663 41 12 lub pocztą
elektroniczną e-mail: promocja@wfosigw.lodz.pl.
Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
Wyniki Konkursu podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia do Konkursu „Ekologiczny magister i doktor”.
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