REGULAMIN KONKURSU „EKOLOGIA W GOSPODARSTWIE OD A DO Z”

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki
uczestnictwa w konkursie, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat
rozwiązań przyjaznych środowisku, które można wprowadzić w gospodarstwie
rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, adaptacji do zmian
klimatu oraz odnawialnych źródeł energii (zwanego dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Indiry Gandhi 21, 02-776 Warszawa, zwany dalej
„Organizatorem”.
3. Wszelkie informacje o Konkursie, w tym wyniki, publikowane będą na stronie
internetowej projektu „Klimat a rolnictwo”, dofinansowanego ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem
www.klimatarolnictwo.pl/biomasa.
4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

II.

UCZESTNICY KONKURSU I OPIEKUNOWIE

1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”), są uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych, w tym uczniowie szkół rolniczych, liceów, techników,
zasadniczych szkół zawodowych, studium policealnych i innych ośrodków kształcenia
poziomu ponadgimnazjalnego, zainteresowani tematyką Konkursu.
2. Opiekunami Uczestników, biorących udział w Konkursie (zwani dalej „Opiekunami”)
są nauczyciele z w/w szkół.
3. Konkurs odbywa się w kategorii indywidualnej – projekty opracowywane są przez
jednego Uczestnika, bez pomocy osób trzecich.
4. Jeden Uczestnik może opracować tylko jeden projekt, przy czym jeden nauczyciel
może być Opiekunem więcej niż jednego Uczestnika.
5. Dopuszcza się, aby z jednej placówki/szkoły udział w Konkursie brał więcej niż jeden
Uczestnik.
6. Opiekunem większej ilości Uczestników z danej placówki/szkoły może być
maksymalnie dwóch nauczycieli.
III.

PRZEDMIOT KONKURSU

1. Konkurs polega na przygotowaniu projektu gospodarstwa rolnego, uwzględniającego
zastosowanie różnych rozwiązań przyjaznych środowisku, których wzajemna synergia
w sposób korzystny wpływa na zrównoważone gospodarowanie zasobami
naturalnymi.
2. Poprzez stwierdzenie „gospodarstwo rolne” należy rozumieć gospodarstwo rolne wraz
z gruntami rolnymi (grunty orne, grunty leśne, trwałe użytki zielone), budynkami,
inwentarzem oraz towarzyszące mu gospodarstwo domowe.
3. Nadsyłane projekty powinny prezentować m.in. możliwości ograniczania emisji
gazów cieplarnianych przez gospodarstwo rolne jako jednostkę, racjonalne
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gospodarowanie wodami, efektywność energetyczną, w tym stosowanie upraw roślin
energetycznych i ich wykorzystanie w procesie pozyskania energii na cele własne
gospodarstwa, wykorzystanie energii wiatru i energii słonecznej do zaspokajania
potrzeb energetycznych gospodarstwa i wiele innych dobrych praktyk, korzystnie
wpływających na stan środowiska naturalnego.
4. Forma wykonania projektu jest dowolna. Dopuszcza się:
a) opracowania plastyczne - w formie plakatu, makiety, rysunku, kolażu itp.,
wykonane dowolną techniką – format A4 lub A3
b) prezentacje multimedialne – do 30 slajdów
c) referaty – do 6 stron
d) słuchowiska, reportaże
e) filmy krótkometrażowe
f) inne prace techniczne.
IV.

NADSYŁANIE PROJEKTÓW

1. Projekty należy nadsyłać na adres siedziby Organizatora, tj.:
Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Ul. Indiry Gandhi 21
02-776 Warszawa
w terminie od 25.01.2013 do 28.02.2013 (decyduje data wpływu do Fundacji),
z dopiskiem: „Konkurs”.
2. Nadsyłane projekty powinny być opatrzone opisem według wzoru:
1. Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu (Autora pracy)
2. Nazwa, numer i adres placówki szkolnej
3. Tytuł pracy
4. Imię i Nazwisko nauczyciela – Opiekuna Autora pracy
5. Numer telefonu i adres e-mail nauczyciela – Opiekuna Autora pracy
3. Projekty nadesłane po upływie wskazanego terminu jak również błędnie opisane nie
biorą udziału w Konkursie.
V.

ZASADY RYWALIZACJI, OCENA PROJEKTÓW I NAGRODY

1. O wygranej w Konkursie decyduje ocena projektu dokonana przez Komisję
Konkursową.
2. Komisja Konkursowa składa się z trzech członków Komisji działających niezależnie.
3. Każdy członek Komisji przyznaje punkty za projekt indywidualnie, w ramach
ustalonej skali punktowej.
4. Ocena projektów nastąpi na podstawie następujących kryteriów:
a) merytorycznym – zgodność opracowanego projektu z podaną tematyką
b) inwencji, oryginalności, pomysłowości, kreatywności przedstawionego tematu.
c) wizualnym – estetyka, dokładność.
5. W wyniku prac Komisji Konkursowej, wybranych zostanie 90 projektów, które
sumarycznie otrzymały najwyższą ocenę:
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pierwszych 30 projektów, które uzyskały najwyższą ocenę Komisji
Konkursowej – za zajęcie 1 miejsca - zostanie nagrodzonych aparatami
fotograficznymi.
b)
Kolejnych 30 projektów w ocenie Komisji Konkursowej – za zajęcie drugiego
miejsca – zostanie nagrodzonych odtwarzaczami muzyki.
c)
Kolejnych 30 projektów, które w ocenie Komisji Konkursowej zdobyły trzecie
miejsce zostanie nagrodzonych Kartami Prezentowymi Sieci Sklepów EMPIK.
6. Ponadto, trzech Opiekunów, którzy zgłosili największą liczbę nagrodzonych
projektów otrzyma nagrodę specjalną - laptop.
7. W przypadku wystąpienia większej niż 3 liczby Opiekunów projektów, którzy
kwalifikują się do otrzymania nagrody specjalnej, wybór laureatów nastąpi w drodze
losowania.
8. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
a)

VI.

PRZEKAZYWANIE NAGRÓD I PODATEK OD NAGRÓD

1. Wyniki Konkursu oraz informacje o zwycięzcach zostaną podane do publicznej
wiadomości na łamach portalu: www.klimatarolnictwo.pl/biomasa w terminie do 30
dni od ostatecznego terminu nadsyłania projektów. Dodatkowo, informacja
o zwycięstwie danego uczestnika zostanie przekazana Opiekunowi telefonicznie.
2. Nagrody zostaną przesłane na adres placówki/szkoły podany przez Opiekuna za
pomocą usług pocztowych lub kurierskich w terminie do 30 dni licząc od dnia
upublicznia listy zwycięzców.
3. Opiekun zobowiązuje się do przekazania nagrody laureatowi oraz odesłania na adres
Fundacji podpisanego protokołu przekazania nagrody, potwierdzającego jej wydanie,
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
4. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora.
5. Nagrody będą opodatkowana wg przyjętych zasad stosowanych w podobnych
przypadkach.
6. Osoby przyjmujące nagrody są zobowiązane do samodzielnego rozliczenia podatku
z ww. tytułu.
7. Organizator, na wniosek laureata, wystawi dowód przekazania nagrody w postaci
faktury, protokołu zdawczo – odbiorczego, innego dokumentu, celem potwierdzenia
odebrania nagrody przez Laureatów. Dokument ten będzie podstawą obliczenia
wartości nagrody.
VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu i zasad
obowiązujących w trakcie trwania Konkursu.
3. Nadesłane projekty i zawarte w nich prace stają się własnością Organizatora. Autorzy
zobowiązują się do udzielenia nieodpłatnego i nieodwołalnego upoważnienia do
wykorzystania nadesłanego projektu na wszelkich polach eksploatacji,
w szczególności do celów promocyjnych, wydawniczych i innych, zgodnych
z działalnością Organizatora. Autor zezwala na utrwalanie, zwielokrotnianie,
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wytwarzanie określoną techniką, (w tym drukarską, reprograficzną i techniką
cyfrową), wprowadzanie do obrotu egzemplarza oryginalnego oraz dalszych
egzemplarzy, publicznego wystawiania i udostępniania, w tym w szczególności
zamieszczania na materiałach promocyjnych, wydawniczych, stronach internetowych,
tworzonych i publikowanych przez Organizatora.
4. W przypadku odstąpienia laureata od przyjęcia nagrody lub niespełnienia przez
laureata nagrody warunków formalnych, zawartych w niniejszym regulaminie,
następuje jego wykluczenie z grona laureatów. Nagrody w takim przypadku zostaną
przyznane kolejnym Uczestnikom wg osiągniętych wyników.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń
których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie
przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku
problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
b) problemy w funkcjonowaniu operatorów i usług telekomunikacyjnych,
c) jakąkolwiek szkodę materialną i niematerialną poniesioną przez Opiekuna i/lub
Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie oraz przyznania lub nie
przyznania mu nagrody,
d) mające wpływ na funkcjonowanie konkursu zdarzenia nie spowodowane przez
Organizatora, będące: błędem, pominięciem, zniszczeniem, zamianą,
nieuprawnionym dostępem do zgłoszeń, utratą zgłoszeń, opóźnieniem zgłoszeń,
e) udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
i szkody tym spowodowane,
f) nie doręczenie nagrody spowodowane nie przesłaniem, lub przesłaniem przez
Opiekuna i/lub Uczestnika błędnych danych, niezbędnych do klasyfikacji
końcowej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu jak również odwołania
Konkursu bez podania przyczyny.
7. W przypadku wpłynięcia do siedziby Organizatora mniejszej niż wymagana ilości
projektów, Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu
i tym samym wydłużenia czasu Jego rozstrzygnięcia.
8. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu powoduje wykluczenie
Uczestnika z udziału w Konkursie.
9. Opiekun i Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy
jego udział w Konkursie będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
10. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Uczestników jest ograniczona do
wysokości wartości nagród.
11. Opiekun oraz Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych i danych placówki/szkoły, którą reprezentuje na potrzeby Organizatora,
związane z organizacją i prawidłowym przebiegiem realizacji Konkursu.
12. Opiekun oraz Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich
modyfikacji.
13. Prawa i obowiązki związane z Konkursem są nieprzenoszalne na inne osoby, dotyczy
to również prawa do wydania nagrody.
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14. Wszelkie sprawy sporne, dotyczące Konkursu, które nie zostaną rozstrzygnięte
w sposób polubowny, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Organizatora.
15. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Konkursu są dostępne na stronie
www.klimatarolnictwo.pl/biomasa oraz w siedzibie Organizatora.
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