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Regulamin konkursu „Odnawialne źródła energii"

(praca plastyczna)

DLA PROJEKTU:

SZKOŁA
Z KLIMATEM

Program, w ramach którego składany jest Projekt:
Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

Obszar programowy w ramach którego składany jest
Projekt:

Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków
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REGULAMIN KONKURSU "Odnawialne źródła energii" - praca plastyczna

CEL KONKURSU

§ 1.

Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja działań związanych z edukacją

ekologiczną oraz ochroną środowiska prowadzonych w szkołach podstawowych oraz

różnorodnością biologiczną w kontekście adaptacji do zmian klimatu oraz kreowanie

właściwych postaw dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska w tym wiedzy na temat

różnorodności biologicznej na terenie całego kraju.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

1. Konkurs na najlepszą pracę plastyczną organizowany jest pod nazwą "Odnawialne źródła

energii" i jest związany z odnawialnymi źródłami energii w kontekście ich znaczenia do

adaptacji do zmian klimatu. (dalej „Konkurs”)

2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest spółka CDBWMS "Children's House"

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(00-484), ul. Szwoleżerów 4 (dalej „Organizator”).

3. Osoba odpowiedzialną za przebieg i realizację Konkursu oraz uprawnioną do udzielania

informacji na temat Konkursu jest:

Elżbieta Zendel, ela@warsawmontessori.edu.pl. Tel. 501 404 779

WARUNKI KONKURSU ORAZ ZASADY SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

§ 3.
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1. Konkurs rozpoczyna się 04.04.2022r. i trwa do 31.05.2022r.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych z klas I-IV,

z  terenu Polski.

3. Prace konkursowe uczniów, będących uczestnikami Konkursu, tj. prace plastyczne,

maksymalnie 1 strona format A4, (dalej „Prace Konkursowe”) wraz z oryginałem

wypełnionego w całości i podpisanego, przez rodziców/opiekunów prawnych, formularza

uczestnictwa, który jest do pobrania na stronie Internetowej www.szkolazklimatem.edu.pl,

w zakładce KONKURS - „Odnawialne źródła energii czyli jak możemy wykorzystać

słońce, wodę i wiatr”

4. (dalej „Formularz Uczestnictwa”) należy wysłać pocztą do biura Organizatora przy ul.

Szwoleżerów 4, 00-484 Warszawa, do 31.05.2022 r.

5. Formularz Uczestnictwa zawierał będzie zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział

ich dziecka w Konkursie, dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych i ich dziecka,

chcącego wziąć udział w Konkursie, klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania

danych osobowych, oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zakresie i zasadach

korzystania przez Organizatora z praw autorskich do wierszy wchodzących w skład Prac

Konkursowych, w tym o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do

ww. wierszy.

6. Organizator dopuszcza zbiorcze przesłanie Prac Konkursowych przez szkołę podstawową,

w której więcej, niż jeden uczeń weźmie udział w Konkursie, pocztą na wskazany w ust. 2

powyżej adres Organizatora, pod warunkiem, iż do każdej Pracy Konkursowej będzie

trwale dołączony (np. doszyty zszywaczem) wypełniony i podpisany Formularz

Uczestnictwa a do całości korespondencji będzie włożona zbiorcza lista uczniów tej szkoły

- uczestników Konkursu.
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7. O zachowaniu terminu decyduje data płynięcia Pracy Konkursowej wraz z oryginałem

wypełnionego i podpisanego Formularzu Uczestnictwa na wskazany w ust. 2 powyżej

adres biura Organizatora.

8. Nadesłane Prace Konkursowe powinny zawierać na kopercie dopisek: Konkurs

"Odnawialne źródła energii" - praca plastyczna.

9. Prace konkursowe, które wpłyną na wskazany w ust. 2 powyżej adres biura Organizatora

po terminie lub bez dołączonego Formularza Uczestnictwa, lub z niewypełnionym w

całości lub niepodpisanym Formularzem Uczestnictwa w miejscach, w których wymagane

jest wyrażenie zgody lub złożenie oświadczenia lub potwierdzenie zapoznania się z

określonymi treściami, lub z kopią a nie oryginałem Formularza Uczestnictwa, lub z

uszkodzeniem Formularza Uczestnictwa lub kartki zawierającej Pracę Konkursową, w

takim stopniu, że nie będzie można odczytać całości danych lub podpisów a w

przypadku zbiorczego przesłania przez szkołę, opisanego w ust. 3 powyżej, z

niedołączonym trwale Formularzem Uczestnictwa do Pracy Konkursowej, nie wezmą

udziału w Konkursie.

10.Organizator nie odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie Prac Konkursowych lub

Formularzy Uczestnictwa w trakcie ich dostarczania.

§ 4.

1. Praca plastyczna wchodząca w skład Pracy Konkursowej powinna być wykonana przez

uczestnika Konkursu samodzielnie, dowolną techniką przy użyciu w szczególności

surowców wtórnych lub przedmiotów pochodzenia naturalnego, na temat wspierania

działań mających na celu ochronę środowiska i kształtowanie postaw proekologicznych.

2. Tylko jedna praca plastyczna wchodząca w skład Pracy Konkursowej tego samego

ucznia może zostać nagrodzona.
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3. Wszystkie Prace Konkursowe spełniające wymogi określone w niniejszym regulaminie i

nadesłane w terminie oraz w formie i w sposób szczegółowo określone w niniejszym

regulaminie, zostaną zakwalifikowane do Konkursu i poddane ocenie Komisji, która

wybierze spośród autorów, według kryteriów opisanych w niniejszym regulaminie, 3

laureatów, przyznając im odpowiednio I, II i III miejsce i 10 osób wyróżnionych od 4 do 13

miejsca.

4. Organizator nie zwraca nadesłanych Prac Konkursowych.

5. Dla uczestników Konkursu przewidziano następujące nagrody rzeczowe:

- 3 tablety za zajęcie odpowiednio I, II i III miejsca;

- 10 nagród dodatkowych w postaci zestawów edukacyjnych (książka i gra) za kolejno

wyróżnione prace od miejsca 4 do 13.

6. Nagrodę będzie można odebrać osobiście podczas Konferencji pt.: „Znaczenie i rola

występowania mokradeł w Polsce” organizowanej przez Organizatora Konkursu w dniu

11 czerwca 2022 w godzinach 16-18 w Montessori Farm School Folwark Białka, 21-300

Radzyń Podlaski, Białka 155. Dojazd nagrodzonego uczestnika Konkursu wraz z

opiekunem - na koszt własny lub Organizator prześle przyznaną nagrodę drogą

pocztową lub kurierem na adres wskazany przez Uczestnika Konkursu w odpowiedzi na

powiadomienie.

7. Lista laureatów Konkursu i przyznanych im nagród zostanie ogłoszona w dniu 3 czerwca

2022 roku na stronie internetowej: www.szkolazklimatem.edu.pl oprócz tego Organizator

powiadomi każdego z nich wysyłając informację o zajętym miejscu i przyznanej

nagrodzie, e-mailem na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika Konkursu w

Formularzu Uczestnictwa.
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8. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony laureat lub wyróżniony

powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres: ela@warsawmontessori.edu.pl, w

terminie 3 dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

§ 5.

1. Wyboru laureatów Konkursu i przyznania im określonych miejsc w Konkursie oraz

przewidzianych w nim nagród dokonuje komisja konkursowa powoływana przez

Kierownika Projektu „Szkoła z klimatem” (dalej „Komisja”).

2. Komisja liczy nie mniej niż 5 członków, a jej pracami kieruje przewodniczący, wybrany

przez wszystkich członków Komisji spośród nich samych.

3. Komisja pracuje w oparciu o niniejszy regulamin. Prace plastyczne uczestników Konkursu

(jedna w przypadku, gdy Praca Konkursowa będzie zawierać więcej, niż jedną pracę

plastyczną, wybraną przez Komisję według kryteriów opisanych poniżej) zostaną

oceniony przez Komisję  w kategorii najlepsza praca plastyczna zgodnie z poniższymi

kryteriami  oceny:

a) praca odzwierciedla zagadnienia związane z OZE 1 pkt.

b) w pracy ujęto więcej niż jedną instalację OZE 1 pkt.

c) w pracy ujęto dwie instalacje OZE 2 pkt.

d) w pracy ujęto trzy instalacje OZE 3 pkt.

e) w pracy ujęto cztery instalacje OZE 4 pkt.

4. Komisja podejmie decyzję o wyborze najlepszych prac plastycznych wchodzących w

skład Prac Konkursowych i przyznania ich autorom określonych miejsc w Konkursie, w

drodze głosowania wszystkich jej członków, zwykłą większością głosów oddanych, w

razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego.
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5. Po podjęciu decyzji, o której mowa w ust. 4 powyżej Komisja przygotuje protokół z

wyboru laureatów Konkursu i przyznania im określonych miejsc w Konkursie, co zakończy

jej pracę.

6. Decyzję w sprawie przyznania nagród wybranym przez Komisję laureatom Konkursu

podejmuje Kierownik Projektu „Szkoła z klimatem”, przyznając opisane w niniejszym

regulaminie nagrody za zajęcie określonych przez Komisję miejsc w Konkursie.

7. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

DANE OSOBOWE

§ 6.

1. Administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych i ich dzieci -

uczestników Konkursu podanych w Formularzach Uczestnictwa jest Organizator.

2. Podanie w Formularzu Uczestnictwa prawdziwych danych osobowych jest warunkiem

koniecznym do zakwalifikowania Pracy Konkursowej do Konkursu.

3. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych i ich dzieci - uczestników Konkursu

przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania nagród laureatom Konkursu,

promocji i reklamie prac plastycznych wchodzących w skład Prac Konkursowych, Konkursu i

projektu „Szkoła z klimatem” w ramach, którego organizowany jest Konkurs, sporządzenia

dokumentacji konkursowej, która będzie przedmiotem monitoringu, kontroli i ewaluacji oraz

sprawozdawczości Projektu „Szkoła z klimatem”.

4. Dane osobowe podane w Formularzach Uczestnictwa będą przetwarzane w oparciu o

dobrowolną zgodę rodziców/opiekunów prawnych dzieci – uczestników Konkursu. Nie

podanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi dziecku udział w

Konkursie.
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5. Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

rodziców/opiekunów prawnych i ich dzieci - uczestników Konkursu znajduje się w Formularzu

Uczestnictwa.
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