REGULAMIN KONKURSU
BŁYSZCZĘ PRZYKŁADEM – OSZCZĘDZAM WODĘ

Ankieta zużycia wody w domu
organizowanego przez
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs BŁYSZCZĘ
PRZYKŁADEM – OSZCZĘDZAM WODĘ zwany dalej konkursem.
§2
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki realizujące
projekt „Błyszczę przykładem – oszczędzam wodę” przy współpracy z Kołem Naukowym
Ekospirit działającym
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S urowców W ydz i ał u Górni ct wa i Geo i nż yni e ri i Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie oraz Grupą Naukową Pro Futuro.
§3
Konkurs finansowany jest ze środków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki oraz
Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.
§4
Celem konkursu jest zaangażowanie uczniów i rodziców w świadome korzystanie z
zasobów wody pitnej oraz wyłonienie i nagrodzenie najaktywniejszej szkoły.
§5
Nagroda przyznawana jest po przeprowadzeniu konkursu:
- dla najaktywniejszej szkoły
- dla trzech wylosowanych uczniów

II.

UCZESTNICY I WARUNKI KONKURSU

§6
1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI z każdej ze szkół
podstawowych z terenu gmin członkowskich Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa
(Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Wielka Wieś, Michałowice, Zabierzów,
Zielonki, Liszki).
2. Do konkursu przystąpić mogą indywidualni uczniowie
3. Ilość uczniów z jednej szkoły jest nielimitowana
4. Jeden uczeń może przesłać tylko jeden zestaw ankiet konkursowych.

§7
1.Zgłoszeniem do konkursu jest przesłanie na adres organizatora wypełnionych 3
wersji ankiety konkursowej zgodnie z instrukcją podaną w ankiecie.
2. Ankiety w wersji papierowej otrzymają uczniowie podczas zajęć odbywających się
w ramach projektu. Ponadto ankietę można pobrać ze strony organizatora Szczegółowe
informacje na temat konkursu: http://srgz.zielonki.pl//
§8
1.Prace konkursowe należy przesłać do dnia 30 maja 2013 roku na adres:
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki
z dopiskiem „konkurs”. Decyduje data stempla pocztowego.
2. Praca powinna być podpisana zgodnie z instrukcją podaną w ankiecie

III.

KRYTERIA I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§9
Kompletne prace (podpisane) przesłane w terminie, spełniające wszystkie wymogi formalne
podlegać będą losowaniu konkursowemu.
§ 10
Losowanie odbędzie się w siedzibie organizatora w obecności co najmniej 3 członków
komisji konkursowej.
§ 11
1.Nagroda główna przyznawana jest szkole, której uczniowie prześlą najwięcej
poprawnie wypełnionych ankiet. Ilość ankiet przeliczana będzie w stosunku do ilości uczniów
uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie (uczniowie klas IV-VI).
2.Za poprawnie wypełnioną ankietę uznaje się zestaw trzech ankiet przypisanych
jednemu uczniowi
3.Ponadto nagrody indywidualne przyznawane są równorzędnie 3 uczniom
wylosowanym przez komisję konkursową. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz
nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

§ 12
Z obrad komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 13
Wyniki obrad komisji są jawne, a nazwiska zwycięzców ogłoszone są publicznie oraz
zamieszczone na stronach internetowych: Szczegółowe informacje na temat konkursu:
http://srgz.zielonki.pl//
§ 14
Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania biorących udział w konkursie
prac na stronach internetowych oraz w miejscach użyteczności publicznej w ramach
propagowania postaw proekologicznych.
§ 15
Przesłanie ankiet jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Szczegółowe informacje na temat konkursu:
http://srgz.zielonki.pl//, grzywa.ola@gmail.com,
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