Regulamin konkursu dla dzieci i młodzieży organizowanego w ramach kampanii
„EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna”
1. Organizatorem Konkursu jest Radio RDN Małopolska z siedzibą w Tarnowie, ul. Bema
14, 33 - 100 Tarnów. Konkurs organizowany jest w ramach edukacyjnej kampanii
ekologicznej „EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna”.
2. Mecenasem Konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
z siedzibą w Tarnowie, organizator

kampanii „EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa

Ekologiczna”.
3. Partnerami Konkursu są: Urząd Miasta Tarnowa oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli ODN w Tarnowie w ramach Tarnowskiej Inicjatywy Oświatowej
„e-ducaTIO” - partnerzy kampanii „EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna”
4. Celem

kampanii

„EKO

Tarnów.

Tarnowska

Inicjatywa

Ekologiczna”

oraz

organizowanego w jej ramach Konkursu jest pogłębienie świadomości ekologicznej
uczniów w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami oraz wzmocnienie poczucia
odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
5. Konkurs adresowany jest do uczniów uczęszczających do szkół biorących udział
w kampanii „EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna”.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
7. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:
a. Szkoła podstawowa
b. Szkoła gimnazjalna
c. Szkoła ponadgimnazjalna
8. Zadaniem uczestników Konkursu jest:
a. W przypadku kategorii Szkoła podstawowa: wykonanie pracy plastycznej
w technice kolażu, w formacie A3 na temat „Kocham Tarnów – dbam
o środowisko” z wykorzystaniem surowców wtórnych takich jak papier i plastik.

b. W przypadku kategorii Szkoła gimnazjalna: wykonanie plakatu w formacie A3
promującego segregację odpadów komunalnych na temat „Mieszkam w
Tarnowie – segreguję odpady”.
c. W przypadku kategorii Szkoła ponadgimnazjalna: stworzenie scenariusza
radiowego

spotu

reklamowego

promującego

segregację

odpadów

komunalnych - dla reklamy radiowej o łącznym czasie emisji: 30 - 35 sekund
oraz hasła reklamowego kampanii promującej segregację odpadów komunalnych.
9. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić do Konkursu jedną pracę konkursową,
wyłącznie w kategorii odpowiadającej poziomowi szkoły, do której uczęszcza.
a. Na odwrocie prac zgłoszonych do Konkursu w kategorii: Szkoła podstawowa oraz
Szkoła gimnazjalna autor pracy umieszcza: kategorię Konkursu, tytuł pracy,
swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza.
b. Prace zgłoszone do Konkursu w kategorii Szkoła ponadgimnazjalna należy
dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD oraz w wersji
papierowej. W znajdującym się na płycie CD pliku pdf, na płycie CD oraz na
wersji papierowej pracy konkursowej autor pracy umieszcza: kategorię Konkursu,
tytuł pracy, swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza.
10. Autor każdej pracy zgłoszonej do Konkursu w każdej z trzech kategorii: Szkoła
podstawowa, Szkoła gimnazjalna, Szkoła ponadgimnazjalna wyraża zgodę na bezpłatne
rozpowszechnianie swojej pracy przez Organizatora Konkursu, Mecenasa Konkursu oraz
Partnerów Konkursu w formie m.in.: druku, nagrywania, publikacji, emisji, kopiowania,
reprodukcji, publikacji na stronach internetowych oraz wykorzystywania podczas wystaw
i prezentacji publicznych - bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
11. Organizator zastrzega, iż w przypadku rozpowszechniania prac w którejkolwiek z form,
o których mowa w pkt.10 niniejszego regulaminu prace zostaną opatrzone imieniem
i nazwiskiem autora.
12. W przypadku nagrania i emisji w mediach spotu reklamowego na podstawie
nagrodzonego nagrodą główną lub wyróżnieniem scenariusza radiowego w kategorii
Szkoła Ponadgimnazjalna zapisy pkt. 11 nie będą stosowane.
13. Do każdej pracy zgłoszonej do Konkursu należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się
i akceptacji warunków Regulaminu Konkursu. W przypadku prac zgłaszanych do
Konkursu przez osoby niepełnoletnie oświadczenie to musi być podpisane przez rodzica
lub prawnego opiekuna uczestnika Konkursu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1

do niniejszego Regulaminu. Prace zgłoszone do Konkursu bez dołączonego oświadczenia
nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
14. Prace konkursowe wraz z oświadczeniem należy dostarczyć w zaklejonych kopertach do
siedziby Mecenasa Konkursu: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. ul.
Sienna 4, 33 - 100 Tarnów (do Sekretariatu) w nieprzekraczalnym terminie 25 maja 2012
roku do godz. 13:00. Na kopercie należy umieścić: kategorie Konkursu, imię i nazwisko
autora pracy konkursowej, nazwę szkoły, do której uczęszcza oraz hasło „KONKURS
EKO Tarnów.
15. Jury powołane przez Organizatora Konkursu wyłoni najlepszą pracę zgłoszoną do
Konkursu w każdej z trzech kategorii. W skład Jury Konkursu wejdą przedstawiciele
Organizatora, Mecenasa oraz Partnerów kampanii „EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa
Ekologiczna”. Autor najlepszej pracy w każdej kategorii Konkursu otrzyma Nagrodę
Główną w postaci kamery cyfrowej. Jury przyzna również w każdej z kategorii
Konkursu wyróżnienia I i II stopnia, których autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody
rzeczowe. W puli nagród przeznaczonej dla autorów wyróżnionych prac znajdują się m.in.
pendrivy, kaski rowerowe, plecak sportowy. Jury Konkursu zastrzega sobie prawo
nieprzyznania Nagród Głównych w przypadku niskiego poziomu artystycznego
nadesłanych prac.
16. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą odsyłane ich autorom.
17. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu: Radio RDN
Małopolska ul. Bema 14, 33 - 100 Tarnów; na stronie internetowej kampanii „EKO
Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna” www.eko.tarnow.pl oraz

w siedzibie

Mecenasa Konkursu: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. ul. Sienna 4, 33
- 100 Tarnów.
18. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 5 czerwca 2012 roku na stronie
internetowej

kampanii

„EKO

Tarnów.

Tarnowska

Inicjatywa

Ekologiczna”

www.eko.tarnow.pl.
19. Wręczenie nagród laureatom Konkursu odbędzie się po ogłoszeniu wyników Konkursu w
terminie do dnia 20 czerwca 2012 roku. Termin wręczenia nagród zostanie przekazany
wraz z ogłoszeniem wyników na stronie internetowej kampanii „EKO Tarnów.
Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna” www.eko.tarnow.pl.
20. Organizator zastrzega, iż w przypadku ogłoszenia wyników Konkursu, o którym mowa
w pkt. 18 niniejszego Regulaminu, wraz z wynikami Konkursu zostaną podane: imię

i nazwisko autora oraz nazwa szkoły, do której uczęszcza autor nagrodzonej lub
wyróżnionej pracy.
21. Osobą odpowiedzialną ze strony Mecenasa Konkursu za udzielanie informacji
o Konkursie jest Magdalena Drobot, email. drobot@mpec.tarnow.pl, tel. 14 688 22 35,
mob. 604 490 177

Załącznik nr 1 do Regulamin konkursu dla dzieci i młodzieży organizowanego w ramach kampanii
„EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna”

Oświadczenie
Oświadczenie uczestnika konkursu kampanii „EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna”

*

Kategoria Konkursu, do której zgłaszana jest praca……………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika – autora zgłaszanej do Konkursu pracy:
……………………………………………………………………………................................................

Data urodzenia………………………………………………………………………….........................
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………..
Nazwa i adres szkoły uczestnika:
……………………………………………………………………………………………………………
Klasa: …………………………………………………………………………………………………….
Adres email: ……………………………………………………………………………………………..
W przypadku osób niepełnoletnich:
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika Konkursu:
……………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika Konkursu:
……………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, iż:
1. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu i w całości ją akceptuję.
2. Oświadczam, iż zgłoszona do Konkursu praca stanowi własność intelektualną autora zgłaszanej do
Konkursu pracy.
W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo:
3. Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………… …............
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)

w Konkursie kampanii „EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna”.*
Tarnów, dnia……………….

……….……… ……… …………………………….
(czytelny podpis pełnoletniego uczestnika Konkursu / rodzica lub
opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika Konkursu)

* W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w Konkursie wypełnia rodzic lub opiekun prawny
uczestnika

