Załącznik nr 2 do zarządzenia W.0050.127.2019

REGULAMIN
Konkursu Gminnego o tematyce ekonomicznej mieszkańców, dzieci i młodzieży Gminy
Charsznica, realizowanego w ramach programu: „Regionalna polityka energetyczna,
działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie
poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu pn. „Wymiana
źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica”
I.

ORGANIZATOR:
Gmina Charsznica
Ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica

II. REALIZATOR KONKURSU
Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu powierza się Gminnemu Ośrodkowi
Kultury.
III. ADRESACI KONKURSU:
Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców, dzieci i młodzieży Gminy Charsznica.
IV. CELE KONKURSU
• Zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci młodzieży i dorosłych
mieszkańców Gminy Charsznicy.
• Kształtowanie postaw ekologicznych.
• Nagłośnienie problemu emisji zanieczyszczeń do powietrza.
• Zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania.
• Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem.
• Odkrywanie własnych zdolności i możliwości.
V. TEMATYKA KONKURSU
• Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące: prawidłowe postawy wobec
środowiska przyrodniczego lub/i efekty pozytywnych postaw proekologicznych ws.
obszary do wzmocnienia. Z zagadnień dotyczących np.: emisji szkodliwych pyłów do
środowiskach (korzyści z wymiana pieca, korzyści ze spalania jakościowych paliw,
zagrożenia dla ludzi które niesie smog itd. ), odnawialne źródła energii, segregację
odpadów i recykling, ekologiczne postawy mieszkańców, ochrona wód i innych.
• Rodzaje prac:
1. PLAKAT formatu dowolny, technika dowolna.
• W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy.
• Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej
samodzielnie lub zespołowo.

•

•

•

•
•

Prace złożone na konkurs muszą być pracami wykonanymi osobiście lub w zespołach
osób, nigdzie wcześniej niepublikowane, nie przedstawianymi w innych konkursach.
Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych
faktach.
Do prac należy dołączyć:
1. Imię i nazwisko/imiona nazwiska (dotyczy zespołów);
2. Tytuł pracy;
3. Nr telefonu kontaktowego i/lub e-mail - nieobowiązkowo.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do
nich na rzecz Organizatora, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o
prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz ze
zgodą na publikację na stronie internetowej Organizatora i Instytucji Zarządzającej i w
materiałach wydawanych przez Organizatora i Instytucją Zarządzającą.
Realizator ma prawo do odrzucenie prac niezwiązanych z tematyką konkursu lub
sprzecznych z dobrym obyczajem, naruszającymi ogólne przyjęte wartości.
Po weryfikacji Realizator przekaże Organizatorowi zweryfikowane prace.

VI. TERMINY
• Prace konkursowe należy złożyć w terminie do 31.10.2019r. do 15:30.
• Miejsce składania prac – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kolejowa 20; 32-250
Charsznica.

VII. NAGRODY
• Nagrody w konkursie będą przyznawane minimum trzem pracą biorąc pod uwagę
ciekawą formę wykonania pracy.
• Ocenę kryterium powierza się realizatorowi konkursu.
• Organizator planuje również wyróżnienie prac szczególnie ciekawych np. poprzez ich
wystawienie, publikacje w całości lub części.
• Rodzaj nagrody -atrakcyjne nagrody rzeczowe.
• Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
• Nagrody zostaną przekazanie protokolarnie do przez Organizatora Konkursu do
Realizatora. Realizator przekaże nagrody uczestnikom konkursu w terminie 2 tygodni
od przekazania przez Organizatora.
VIII. INFORMACJE DODATKOWE
• Prace konkursowe przekazane przez Realizatora do Organizatora konkurs stanowią
własność Organizatora konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji w
całości lub w części prac biorących udział w konkursie, wykorzystania do celów
własnych oraz do celów związanych z realizacją programu Regionalna polityka
energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie
4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu

•
•

•

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 projekt pn. Wymiana
źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonu :
41 38 36 067
Aktualne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej:
http://www.charsznica.pl/ na podstronie: Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie
Charsznica.
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. Sytuacje
nieobjęte mniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!
Organizator Konkursu

Realizator Konkursu

