REGULAMIN KONKURSU
„EKOLOGICZNA RODZINA”
ORGANIZATOR – Stowarzyszenie MOJE MIASTO z siedzibą w Rydułtowach
I.

WSPARCIE MERYTORYCZNE

- Państwowe Ognisko Plastyczne im. Ludwika Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach
- Grupa fotograficzna GRAF
- Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.
- Naprzód Sp. z o.o.
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORŁOWIEC”
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
II.

CELE KONKURSU

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie:
1) SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
2) OGRANICZENIA TZW. NISKIEJ EMISJI I INNYCH ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W
PROCESIE SPALANIA

III.

ZASADY UCZESTNICTWA

Konkurs adresowany jest wyłącznie dla mieszkańców zamieszkałych w budownictwie
wielomieszkaniowym (np. osiedla) lub indywidualnym na terenie Rydułtów, którzy będą zachęcali
społeczność lokalną do właściwych postaw ekologicznych poprzez :
1) Wykazanie swoich doświadczeń w zakresie segregacji odpadów we własnym domostwie
2) Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia świadomości i edukowania innych
mieszkańców Rydułtów w zakresie szkodliwości niskiej emisji

Celem uzyskania statusu Uczestnika należy dokonać zgłoszenia do udziału w konkursie poprzez:
• Zgłoszenie na adres e-mail: poczta@mojemiasto.net.pl lub
• Dokonać rejestracji telefonicznej pod nr 508 954 442
W zgłoszeniu należy podać:
• Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej
• Nr telefonu kontaktowego
• Zakres tematyczny i technika, jaka będzie zgłaszana do konkursu (zgodnie z pkt. IV Regulaminu)
• Liczba członków rodziny
• Rodzaj budownictwa tzn. wielomieszkaniowe (np. osiedla) lub indywidualne

Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 10.05.2015 r.
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IV.

DZIAŁANIA PODLEGAJĄCE OCENIE W RAMACH KONKURSU

W ramach konkursu zadaniem uczestników będzie, w sposób jak najbardziej innowacyjny zachęcić
mieszkańców Rydułtów do właściwych postaw proekologicznych.
Dopuszcza się takie techniki jak:
a)

MEDIALNE np.
• film (do 5 min. w formacie mp4 lub wav na płycie CD/DVD lub innym nośniku)
• fotografia (w formie drukowanej lub medialnej na płycie CD/DVD lub innym nośniku)
• prezentacja multimedialna (w programie MS Power Point na płycie CD/DVD lub
innym nośniku)
• wpisy na portalach społecznościowych (wydruk na papierze formatu A4 zrzutów
ekranowych wpisów na wybranym portalu społecznościowym np. Facebook, Twitter lub
inny oraz wskazanie linku do danego portalu)

b)

PLASTYCZNE np.
• malarstwo,
• rysunek,
• plakat,
• grafika,
• techniki mieszane (płaskie)

(format prac A4 lub A 3, prace można oprawiać. Prosimy nie rolować prac)
Prace powinny wskazywać działania proekologiczne swojej rodziny oraz pobudzające świadomość
ekologiczną innych mieszkańców w zakresie segregacji odpadów lub skutków spalania odpadów na cele
ogrzewania i emisji do środowiska.
c)

OPISY DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNEGO np.
• Żywieniowy recykling, czyli jak ja i moja rodzina dbamy o czyste środowisko poprzez
odpowiedni dobór kupowanych produktów ograniczających ilości powstających odpadów.
• Dlaczego nie wolno spalać odpadów i jakie skutki rodzi to w środowisku człowieka.
• Jakie działania mogą prowadzić do ograniczenia lub wyeliminowania wpływu
instalacji grzewczych na środowisko
• Jak ja i moja rodzina zapobiegamy i co radzimy innym, aby nie degradować
środowiska naturalnego z uwzględnieniem segregacji odpadów i/lub ograniczenia niskiej
emisji.

Opis działań może być w formie opowiadania, do którego mogą być dołączone fotografie lub inne
dokumenty. Objętość pracy nie powinna przekraczać 3 stron formatu A4
V.

TERMIN I MIEJSCE ZGŁASZANIA PRAC

Prace należy składać do 20.05.2015 roku w siedzibie Stowarzyszenia MOJE MIASTO
ul. Bohaterów Warszawy 104 B w godzinach od 1100 do 1800 od poniedziałku do piątku.
Prace powinny być opisane i zawierające takie informacje jak:
• Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
•
•
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Nr telefonu kontaktowego
Zakres tematyczny i technika, jakie zostały zgłoszone do konkursu

VI.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Ocena prac dokonana zostanie przez Komisję konkursową powołaną przez organizatora
konkursu. Komisja składać się będzie z przedstawicieli wspierających merytorycznie konkurs
„Ekologiczna Rodzina” wskazanych w pkt. I niniejszego Regulaminu jak również mediów.
Komisja uwzględni następujące kryteria:
•
•

Oryginalność i innowacyjność pracy

•

Pomysłowość i efektywność przekazu

•

Sposób prezentacji działań ekologicznych

•
•

Wartość merytoryczną przekazu
Walory estetyczne prezentowanych materiałów

Przekaz treści ekologicznej zawartej w haśle konkursu

VII.

NAGRODY

Przewiduje się nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu jak i wszystkich uczestników projektu.
1) Dla laureatów konkursu w zakresie:
a)

SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

I miejsce – nagroda o wartości 550,00 zł
II miejsce – nagroda o wartości 450,00 zł
III miejsce – nagroda o wartości 350,00 zł

Dodatkowo, dla mieszkańców zamieszkałych w zabudowie wielomieszkaniowej
(na zasobach Spółdzielni „ORŁOWIEC”) w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych przewidziano dla laureatów następującą pulę nagród:
I miejsce – nagroda o wartości 400,00 zł
II miejsce – nagroda o wartości 300,00 zł
III miejsce – nagroda o wartości 200,00 zł
Fundatorem nagród w tym zakresie tematycznym będzie
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORŁOWIEC”
b)

OGRANICZENIA TZW. NISKIEJ EMISJI

I miejsce – nagroda o wartości 550,00 zł
II miejsce – nagroda o wartości 450,00 zł
III miejsce – nagroda o wartości 350,00 zł
Fundatorem nagród w tym zakresie tematycznym będzie Ciepłownia Rydułtowy Sp. zo.o.
z siedzibą w Rydułtowach.
Dla pozostałych uczestników (nie będących laureatami w wymienionych wyżej
kategoriach) przewiduje się nagrody na które Organizator przeznacza łączną pulę środków w
wysokości 800,00 zł.
2)
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Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie RCK
FENIKS w Rydułtowach 12 czerwca 2014 o godzinie 17.00 w sali teatralnej
4) Laureaci i uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni z 7-mio dniowym wyprzedzeniem
o tym wydarzeniu na e-mail zgłoszeniowy i/lub telefon.
5) Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora
www.mojemiasto.net.pl
3)

VIII.

PRAWA AUTORSKIE

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do niej
na rzecz Organizatora oraz do publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz w celach
promocyjnych i marketingowych Organizatora. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacja

Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez
organizatorów dla celów promocyjnych i organizacyjnych konkursu.
IX.

INNE POSTANOWIENIA
1) Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora www.mojemiasto.net.pl

oraz w Tygodniku Nowinach Wodzisławskich jak i Radiu 90. Dodatkowo przewiduje się
publikacje w pismach i biuletynach instytucji wspierających merytorycznie niniejszy konkurs.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w przypadku wystąpienia
okoliczności od niego niezależnych. W takim przypadku informacja na ten temat zostanie
zamieszczona na stronie internetowej organizatora.
3) „Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach
organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio
i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a
także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych
wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród
związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w
związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowiących
przychód z tej działalności.”
4) Rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje
od nich odwołanie.
5) Wszelkie pytania lub uwagi w zakresie niniejszego Regulaminu należy zgłaszać na adres
e-mail: poczta@mojemiasto.net.pl lub telefonicznej pod nr 508 954 442
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