
REGULAMIN PLEBISCYTU  
na najlepsze publikacje dziennikarskie o ochronie powietrza 

pn. POWIETRZE BLISKIE, CORAZ NAM BLIŻSZE 
 

1. Przedmiotem plebiscytu są publikacje prasowe, radiowe lub telewizyjne, zamieszczone w mediach 
ponadregionalnych i regionalnych, powiatowych, gminnych i lokalnych lub w Internecie od 1 stycznia 2015 roku 
do 31 marca 2016 roku, dotyczące szeroko pojętej problematyki ochrony atmosfery, szczególnie w regionie 
lubuskim, podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców województwa i poszerzające ich wiedzę 
o ochronie powietrza. 

2. Autorzy najciekawszych publikacji, wybranych przez Fundusz, zostaną uhonorowani nagrodami 
finansowymi w wysokości po 2.000,00 zł każda nagroda, przyznawanymi w czterech kategoriach: 
• W kategorii EKOLOGICZNE PIÓRO – za najlepsze publikacje prasowe o zasięgu:  

a) ponadregionalnym lub regionalnym,  
b) powiatowym,  
c) gminnym lub lokalnym. 

• W kategorii EKOLOGICZNY MIKROFON - najlepsze publikacje radiowe  o zasięgu:  
a) ponadregionalnym lub regionalnym,  
b) powiatowym,  
c) gminnym lub lokalnym. 

• W kategorii EKOLOGICZNA KAMERA – za najlepsze publikacje telewizyjne - o zasięgu:  
a) ponadregionalnym lub regionalnym,  
b) powiatowym,  
c) gminnym lub lokalnym. 

• W kategorii EKOLOGICZNA KLAWIATURA – za najlepszą publikację umieszczoną w Internecie. 
 

3. Fundusz zastrzega sobie prawo innego podziału nagród i ich wysokości w zależności od liczby i jakości 
nadesłanych zgłoszonych publikacji.  

4. Przyznana nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.  
5. Zgłoszeń publikacji mogą dokonywać autorzy zgłaszanych publikacji lub osoby prawne i fizyczne nie będące 

autorami publikacji, tj. jednostki samorządu terytorialnego, związki międzygminne, jednostki administracji 
publicznej, spółki prawa handlowego, spółdzielnie i wspólnoty, wydawcy prasowi, nadawcy telewizyjni, radiowi, 
portale internetowe, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne. 

6. Warunkiem zgłoszenia jest dostarczenie osobiście lub przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, na wzorze 
opracowanym przez Fundusz, wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w pkt. 7, pod adresem: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ul. Miodowa 11, 65-602 
Zielona Góra, w terminie do 30.04.2016 r. , z dopiskiem Plebiscyt: „Powietrze bliskie, coraz nam bliższe”. 
Zgłoszenia publikacji dokonane po 30.04.2016 r. będą odrzucone. W przypadku przesyłki liczy się data wpływu 
karty zgłoszenia do Funduszu. 

7. Do karty zgłoszenia należy dołączyć:  
a) zgodę autora nominowanej publikacji i/lub właściciela autorskich praw majątkowych do upublicznienia dzieła 
i danych osobowych autora - według wzoru stanowiącego załącznik do karty zgłoszenia; 
b) treść publikacji na nośniku elektronicznym, w formacie umożliwiającym jej ocenę i w razie nagrodzenia – 
udostępnienie dzieła na stronie internetowej WFOŚiGW w Zielonej Górze i w innych działaniach edukacyjno-
promocyjnych Funduszu. 

8. Decyzję w sprawie wyboru nagrodzonych podejmuje Zarząd Funduszu. 
9. Fundusz nie zwraca nadesłanych materiałów i dokumentów. 

10. Wszystkie wątpliwości dotyczące niniejszego Plebiscytu rozstrzyga ostatecznie Zarząd WFOŚiGW w Zielonej 
Górze. Nie przewiduje się trybu odwoławczego. 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie zapisy Regulaminu przyznawania 
nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników 
administracji rządowej i samorządowej, obowiązującego w WFOŚiGW w Zielonej Górze. 
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