REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TWÓRCZEGO
"PLANETA ENERGII"

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie "Planeta
Energii" (zwanym dalej "Konkursem").
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja alter eko z siedzibą w Warszawie (00-793) przy ul. Kujawskiej 3/1,
wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448852, NIP 521 364 33 22.
3. Konkurs dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.
4. Konkurs trwa od dnia 01 kwietnia 2013 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku.
5. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI mazowieckich szkół podstawowych.
6. Przedmiotem konkursu jest wykonanie szkolnej gry planszowej na temat energii odnawialnej w swoim
regionie pt. „Planeta Energii”.
§2
Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej "Uczestnikiem") jest cała klasa pod opieką wychowawcy lub jednego
nauczyciela, licząca nie więcej niż 30 uczniów.
2. Do udziału w Konkursie klasa zgłaszana jest przez wychowawcę lub nauczyciela na podstawie Karty
Zgłoszenia potwierdzonej osobistym podpisem Dyrektora szkoły i pieczęcią szkoły.
3. Uczestnik wysyła Kartę Zgłoszenia przed rozpoczęciem pracy nad zadaniem konkursowym na adres e-mail:
biuro@altereko.pl lub adres korespondencyjny organizatora: Fundacja alter eko, ul. Kujawska 3/1, 00-793
Warszawa, nie później niż do dnia 01.05.2013r. Liczy się data wpłynięcia karty.
4. Przyjęcia zgłoszeń do Konkursu rozpoczynają się w dniu 01.04.2013r., a kończą z dniem 01.05.2013r.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
§3
Zasady konkursu
1. Konkurs realizowany jest w jednej kategorii wiekowej: szkoły podstawowe, kl. IV – VI.
2. Konkurs ma charakter rywalizacji międzyszkolnej.
3. Zadaniem Uczestników konkursu jest przesłanie pracy w formie gry planszowej przedstawiającej
problematykę energii odnawialnej w warunkach lokalnych.
4. Praca może być wykonana dowolną techniką płaską, w formacie od B3 do B1.
5. Przy wykonywaniu gry planszowej należy używać materiałów recyklingowych, naturalnych lub takich, które
są bezpieczne dla środowiska.
6. Uczestnicy konkursu powinni podjąć działania pozwalające zdobyć dodatkowe informacje zwiększające
atrakcyjność gry. W pozyskaniu informacji pomocne będą obserwacje i wizje lokalne, wywiady z
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pracownikami Urzędu Gminy, a także analiza zasobów gminnych bibliotek, artykułów i publikacji o gminie
oraz danych udostępnionych na stronach w sieci Internet.
7. Prace należy nadsyłać pocztą na adres:
Fundacja alter eko,
ul. Kujawska 3/1
00-793 Warszawa,
do dnia 10.06.2013r. Liczy się data wpłynięcia pracy.
8. Każda nadesłana gra planszowa powinna być na odwrocie oznaczona:
 Imieniem i nazwiskiem wychowawcy lub nauczyciela,
 Klasą,
 Dokładną nazwą oraz adresem szkoły.
9. Prace powinny być odpowiednio zabezpieczone w opakowaniach do tego przeznaczonych, np. tubach.
10. Koszt wysyłki pracy do oceny na adres organizatora pokrywa uczestnik konkursu.
11. Uczestnik zapewnia i gwarantuje, że nadesłana praca konkursowa jest wolna od jakichkolwiek wad
prawnych, w szczególności nie narusza praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do znaków
towarowych ani jakichkolwiek praw osób trzecich.
12. Uczestnicy oświadczają, że przekazali do oceny prace wykonane własnoręcznie i posiadają do niej prawa
autorskie.
13. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
14. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieodwołalnej zgody na jej
upowszechnianie.
15. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptują niniejszego Regulaminu.
§4
Wybór laureatów konkursu
1. W celu zapewnienia rzetelnej oceny nadesłanych prac konkursowych, Organizator powoła Komisję
konkursową składającą się z trzech niezależnych ekspertów.
2. Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi w terminie do dnia 26 czerwca 2013r.
3. Uczestnicy, których prace zostaną ocenione najlepiej otrzymają nagrody. O wygranej zostaną poinformowani
niezwłocznie – telefonicznie i listownie. Wyniki zostaną również opublikowane na stronie www.altereko.pl.
4. Ocena dokonana przez Komisję konkursową jest oceną ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Ocenie podlegać będzie wartość edukacyjna pracy, walory artystyczne, jakość wykonania oraz uwzględnienie
warunków lokalnych.
§5
Nagroda główna i wyróżnienia dla zwycięzców
1. W konkursie przyznana zostanie jedna nagroda główna oraz dwa wyróżnienia.
2. Nagrodę główną oraz wyróżnienia otrzymają wszyscy uczestnicy zwycięskiej klasy oraz ich wychowawca lub
nauczyciel.
3. Nagrodami są:
 za 1 miejsce: iPody firmy Apple dla uczniów, aparat cyfrowy Olympus VR-340 dla wychowawcy lub
nauczyciela oraz dyplomy,
 za wyróżnienie: książki, koszulki z napisem „Przyjaciel Zielonej Energii” i gadżety ekologiczne oraz
dyplomy.
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród.
5. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przekazana przez Organizatora lub na jej równowartość
pieniężną.
6. Zwycięzca ma prawo zrzec się przyznanej mu nagrody.
7. Nagrody zostaną przekazane laureatom konkursu osobiście lub za pośrednictwem poczty na koszt
Organizatora.
§6
Dane osobowe uczestników
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Fundację alter eko z siedzibą w Warszawie
(00-793) przy ul. Kujawskiej 3/1, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji konkursu.
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.altereko.pl.
4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają
prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich
przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie
pisemnej na adres: Fundacja alter eko, ul. Kujawska 3/1, 00-793 Warszawa.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub innych
danych uniemożliwiających jego identyfikację.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu obowiązuje od dnia 01.04.2013r.
2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.altereko.pl.
3. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w
Regulaminie.
4. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie
uczestnika z konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody.
5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play i niewykorzystywania uczestnictwa w
konkursie do celów sprzecznych z prawem.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu
Cywilnego.
7. Fundacji alter eko przysługuje prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
8. Ostateczny głos w rozstrzyganiu sytuacji spornych ma Koordynator konkursu.
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