
REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

Wielkopolska – kraina pełna krajobrazów 

 

§ 1 

Cel konkursu 

Celem Konkursu jest stałe podnoszenie wiedzy na temat ekologii wśród dzieci i młodzieży,  

a poprzez ich bezpośrednie zaangażowanie, także rodziców. Podstawowym instrumentem jest 

edukacja i wychowanie poprzez zabawę i współzawodnictwo, zwieńczone atrakcyjnymi 

nagrodami, co dodatkowo zmotywuje uczestników. Aspekt edukacyjny zostanie wzmocniony 

dzięki zajęciom terenowym na obszarach chronionych, tj. Parki Narodowe, Rezerwaty 

Przyrody, Parki Krajobrazowe, Obszar Natura 2000. 

§ 2 

Organizator konkursu 

 

Organizatorem Konkursu jest Wielkopolska Telewizja Informacyjna sp. z o. o. z siedzibą  

w Koninie przy ulicy Kleczewskiej 37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda  

w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000397564, o numerze  

NIP 6652985893, REGON 301934988, reprezentowana przez:  

Sławomira Papierę – Prezesa Zarządu Wielkopolskiej Telewizji Informacyjnej  

Sp. z o.o., zwanej dalej „Telewizją Wielkopolska” organizującą Konkurs, zwaną dalej 

„Organizatorem”. 

§ 3 

Uczestnicy konkursu 

Adresatami Konkursu są dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu 

Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wysłać zgłoszenie według formularza 

zamieszczonego w aneksie. 

 

2. Formularz powinien być wypełniony czytelnie, zawierać: 

- imiona i nazwiska uczniów zgłaszających się do udziału w Konkursie, 

- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia/uczniów, 

- numer telefonu, adres mailowy nauczyciela/opiekuna, 

- nazwę, dane teleadresowe szkoły. 

 

3. Dodatkowo każdy z uczestników zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody  

na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzonej podpisem prawnego opiekuna. 



4. Każda szkoła może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę uczniów. 

 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa 

przez Szkołę. 

 

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez 

Uczestnika/Uczestników regulaminu w całości i uczestnik/uczestnicy zobowiązuje/ją 

się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza/ją,  

iż spełnia/ją wszystkie warunki, które uprawniają go/ich do udziału w Konkursie. 

 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub 

danych osoby trzeciej przez Uczestników (co może skutkować wykluczeniem 

uczestnika z konkursu).  

 

§ 6 

Czas trwania konkursu 

 

1. Planowany termin przeprowadzenia konkursu: 

I etap  – Zgłoszenie Szkół do udziału  Konkursie – do 30.09.2013r. 

 

II etap  – Współzawodnictwo międzyszkolne na poziomie gminnym od 01.10.2013r. 

do 31.10.2013r. 

 

Uczestnicy przygotują i przedstawią pracę konkursową do wyboru: program artystyczny, 

pracę plastyczną, prezentację multimedialną na wskazany temat, np.: dokumentacja  

fotograficzna lub filmowa akcji „sprzątanie świata”, plakat promujący tę lub podobne 

akcje, rzeźba z odpadów, zbiórka surowców wtórnych itp. Szczegóły zostaną podane przed 

rozpoczęciem Konkursu. 

 

III etap  –  Współzawodnictwo międzyszkolne na poziomie powiatowym  

od 04.11.2013r. do 03.03.2014r. 

 

Test wiedzy ekologicznej, odbywający się w sieci internetowej (on-line).  

 

IV etap  - Etap międzypowiatowy od 04.03.2014r. do 31.05.2014r. 

 

W pięciu regionach województwa zorganizowane zostaną turnieje sportowo – rekreacyjne 

z programem konkurencji sprawnościowych, np. rzut baterią do celu, zgniatanie butelek 

PET na czas i inne. 

 

V etap  - Etap wojewódzki od 01.06.2014r. do 25.06.2014r.  

 



Finał zorganizowany zostanie w wylosowanym powiecie. W ostatnim etapie uczestnicy 

przedstawią prace konkursową, przejdą test teoretyczny, np. w formie quizu (na wzór 

teleturnieju) oraz wystartują  w konkurencjach sprawnościowych. 

 

§ 7 

Organizacja poszczególnych etapów konkursu 

 

1. Organizacja I - etapu szkolnego: 

a) Szkoła zapoznaje uczniów z wymaganiami danej edycji Konkursu.  

b) Szkoła wyłania chętnych uczniów do udziału w Konkursie.  

c) Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową czuwającą nad prawidłowym 

przebiegiem I etapu Konkursu.  

d) Szkoła przeprowadza I etap Konkursu polegający na rozwiązaniu (w ustalonym  

z Organizatorem terminie), testu składającego się z 30 pytań przygotowanych przez 

Organizatora oraz wyłonienie grupy uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki 

testów. 

e) Szkolna Komisja Konkursowa sprawdza testy, sporządza protokół oraz przesyła go  

do Organizatora Konkursu w określonym terminie. 

 

2. Organizacja etapu II – finału Konkursu: 

a) Finał jest przygotowywany i przeprowadzany przez Organizatora.  

b) Organizator ustala termin i miejsce przeprowadzenia Konkursu.  

c) Finał polega na rozwiązaniu w ciągu 45 minut testu składającego się z 20 pytań 

zamkniętych i 3 otwartych. 

d) Komisja konkursowa ocenia testy oraz podsumowuje ostateczne wyniki konkursu.  

O ostatecznej klasyfikacji decyduje suma punktów zdobytych w finale.  

e) Zdobywcy największej ilości punktów zajmują miejsca I, II, III. W przypadku 

uzyskania równej ilości punktów Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania 

miejsc równorzędnych.  

f) O ostatecznych rezultatach konkursu decyduje Organizator. 

 

Uwagi!   

Organizator może ograniczyć  liczbę zabaw, a także przystosować je do panujących 

warunków.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

§ 8 

Wyniki konkursu, nagrody i zasady ich przyznawania 

 

1. Nagrody stanowić będą pomoce dydaktyczne w postaci książek, komputerowych 

programów edukacyjnych, sprzętu multimedialnego, m. in.  szkolnej tablicy 

multimedialnej (interaktywnej). 

2. Nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu indywidualnie, drużyny/klasy oraz 

opiekunowie grup uczestników. 



3. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

4. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków 

Komisji, który przechowywany będzie w siedzibie organizatora Konkursu. 

5. Uczniowie, którzy w II etapie Konkursu zajmą miejsca I-III otrzymają atrakcyjne 

nagrody rzeczowe. 

6. Organizator zapewnia dyplomy i nagrody indywidualne dla wszystkich uczestników 

finału Konkursu oraz nagrody dla szkół, których uczniowie wezmą udział  

w Konkursie.  

7. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania wyróżnień. 

8. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym nastąpi  

w terminie uzgodnionym przez Organizatora, o czym zostaną poinformowani 

zainteresowani.  

9. Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator prowadzi archiwum, w którym będą przechowywane dokumenty 

związane z organizacją Konkursu, protokoły oraz prace uczniów. Prace uczniów będą 

przechowywane w archiwum 1 rok licząc od daty przeprowadzenia finału Konkursu. 

2. Biorąc udział w Konkursie, uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte 

w niniejszym regulaminie. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

4. Osoba nagrodzona wyraża zgodę na zamieszczenie jej imienia i nazwiska oraz danych 

swojej szkoły na stronie internetowej oraz w programie telewizyjnym Organizatora.   

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje 

Organizator Konkursu. 

6. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.tvwielkopolska.pl. 

7. Ogłoszenie wyników, z podsumowaniem konkursu zostanie opublikowane na stronie 

internetowej Organizatora www.tvwielkopolska.pl  oraz w lokalnych mediach. 

8. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Organizatora. 

 

http://www.tvwielkopolska.pl/
http://www.tvwielkopolska.pl/

