REGULAMIN KONKURSU
„Z klimatem dla przyszłości Planety”

§ 1 Cel konkursu
1. Celem konkursu jest:
• Zainspirowanie uczniów do świadomego działania na rzecz ochrony klimatu i Planety.
• Zachęcenie uczestników konkursu do promowania w środowisku lokalnym postaw
proekologicznych.
• Podnoszenie świadomości uczniów na temat problemów rozwojowych na świecie
i globalnych współzależności zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju na lata 20152030.
Konkurs jest realizowany w ramach współpracy Sieci Szkół -Liderów Edukacji
Globalnej i na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

§ 2 Organizator konkursu
2. Organizatorami konkursu są: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Olsztynie Filia w Olecku i Szkoła Podstawowa w Pogorzeli.

1. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu:
• Małgorzata Burba, nauczyciel konsultant – nauczyciel konsultant WarmińskoMazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Filia w Olecku,
• tel. 87 621 78 13 , e-mail: burba@wmodn.olsztyn.pl
•
•

1.

2.
3.
4.

Jolanta Grędzińska-Kosiorek, nauczyciel konsultant Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Filia w Olecku,
tel. 87 621 78 13, e-mail: kosiorek@wmodn.olsztyn.pl

§ 3 Założenia organizacyjne
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych działających
w Sieci Szkół-Liderów Edukacji Globalnej i na rzecz Zrównoważonego Rozwoju przy
W-MODN w Olsztynie-Filii w Olecku.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Czas trwania postępowania konkursowego: 18.10.2021r.- 30.11.2021r.
Termin zgłoszenia udziału w konkursie: 18.10.2021r.- 29.10.2021r.

5. Konkurs jest realizowany w kategorii „zespołowa”- każda szkoła zgłasza do konkursu
jeden projekt opracowany przez zespół uczniowski.
6. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach.
7. Tematyka konkursu dotyczy działań realizowanych na rzecz klimatu w środowisku
lokalnym, których istotą jest rozpoznanie problemów i zaproponowanie nowych
rozwiązań promujących postawy odpowiedzialności za przyszłość Planety.
8. Konkurs polega na wykonaniu projektu wg KARTY OPISU PROJEKTU ( w załączeniu)
oraz opracowaniu multimedialnym w wybranej formie i technice:
 praca multimedialna: prezentacja Power Point, film wideo
Prezentacja może zawierać maksymalnie 20 slajdów.
Film video może trwać od 3-7 minut.
9. Zabezpieczone i podpisane prace konkursowe ( karta opisu projektu +praca
multimedialna) można składać osobiście ( w formie nośnika elektronicznego) w Filii WMODN w Olecku lub przesłać e- mailem do dnia 6 grudnia 2021r. do godz. 15.00.
10. Składane osobiście prace powinny być odpowiednio zabezpieczone w zaklejonej
kopercie z nazwą szkoły. W kopercie karta projektu oraz praca multimedialna na
nośniku elektronicznym oznaczonym nazwą szkoły.
11. Prace złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
12. Tematyka prac powinna:
 Zawierać opis/przedstawienie badanego problemu w środowisku lokalnym.
 Uwzględniać zagadnienia dotyczące działań na rzecz ochrony klimatu.
 Nawiązywać do Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 Zawierać propozycję rozwiązań w tym, np. petycję do organów JST lub
instytucji.
 Zawierać przesłanie promujące postawy odpowiedzialności za przyszłość
Planety.
13. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
14. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac z możliwością
wykorzystania prac w całości lub we fragmentach.
13. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedstawienia zgody rodzica / opiekuna
prawnego na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji konkursu
( zgoda pozostaje w dokumentacji opiekuna uczniów) zgodnie z niniejszym
Regulaminem, jak również rejestracji wideo i fotograficznej wydarzenia i późniejszej
publikacji wybranych fragmentów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) oraz na zawarcie stosunku prawnego poprzez
akceptację niniejszego Regulaminu.
§ 4 Ocena prac konkursowych
1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. W skład Komisji wchodzą
pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Olsztynie Filii w Olecku.
2. Kryteria oceny prac konkursowych:
• zgodność pracy z tematem konkursu
• jakość wykonania,
• oryginalność,
• stopień trudności wykonania,
• kreatywność.
• wartość edukacyjna, aksjologiczna,
• umiejętność zespołowego rozwiązywania problemów
• możliwość wdrożenia pomysłu w życie.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§ 5 Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na spotkaniu uczestników i opiekunów
w Filii W-MODN w Olecku(bezpośrednim lub
online), po uprzednim
zawiadomieniu szkół droga e-mailową.
2. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana do dnia 10.12.2021r. na stronie
internetowej W-MODN Filia w Olecku, a nagrody zostaną wręczone w siedzibie Filii
W-MODN w Olecku ( po uzgodnieniu terminu gali).
Organizator przyzna trzy nagrody oraz 2 wyróżnienia.
• I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł
• II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości o wartości 600 zł
• III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł
• Wyróżnienie- nagroda rzeczowa o wartości 250 zł
• Wyróżnienie- nagroda rzeczowa o wartości 250 zł
• Wyróżnienie- nagroda rzeczowa o wartości 200zł
3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich
równowartość pieniężną.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu- opiekunowie i szkoły otrzymają pamiątkowe
dyplomy.
5. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do jury oraz organizatorów konkursu.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody
na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz
w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Osoby
uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania
do organizatora oświadczenia zgodnie z założeniem do niniejszego regulaminu.
§ 7 Postanowienia końcowe
1.
Regulamin
konkursu
jest
dostępny
na
stronie
internetowej
https://olecko.wmodn.olsztyn.pl/
2. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują jego Regulamin.
3. W przypadku zbyt niskiej ilości zgłoszonych prac organizatorzy mogą odstąpić od
przeprowadzenia konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.10.2021r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Z klimatem dla przyszłości Planety”

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego małoletniego uczestnika konkursu

Ja, niżej podpisana / podpisany, .................................................................... (imię i nazwisko

rodzica/opiekuna prawnego), oświadczam, że jestem opiekunem prawnym

............................................................... (imię i nazwisko małoletniego).
Zgadzam się na udział mojego dziecka/ podopiecznego w konkursie „Z klimatem dla
przyszłości Planety” organizowanym przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku, na zasadach określonych w Regulaminie tego
konkursu.
Jednocześnie zgadzam się na wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka/
podopiecznego na potrzeby przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzców, również w
zakresie publikacji wizerunku, publikacji pracy konkursowej oraz wyników tego konkursu.

..........................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

