
Przyjaciele Bałtyku edycja 2015
Konkurs na projekt edukacyjny

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego w ramach projektu „Przyjaciele Bałtyku”,  
edycja 2015 kampanii „Bałtyk – nasze morze” (dalej: „Kampania”), zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem konkursu jest:  Fundacja  Nasza  Ziemia  z  siedzibą  w Warszawie,  ul.  Brzozowa 12/5,  
00-286 Warszawa, tel./faks (22) 622-81-18, NIP 525-19-68-693, e-mail: fundacja@naszaziemia.pl

3. Celem  Konkursu  jest  promowanie  postaw  ekologicznych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  wiedzy 
dotyczącej  roli  Morza Bałtyckiego dla środowiska (człowieka, wód,  roślin,  zwierząt)  oraz powiązań  
w ekosystemie i prostych rozwiązań wpływających na jakość Morza Bałtyckiego na terenie całej Polski.

4. Nagrody  konkursowe  to  dofinansowanie  zakupu  pomocy  dydaktycznych  służących  prowadzeniu 
edukacji  przyrodniczej  i  ekologicznej  (np.  zakup  sprzętu  do  pracowni  przyrodniczej,  literatury,  płyt 
edukacyjnych lub mikroskopów) lub dofinansowanie wycieczki w miejsce realizujące program edukacji  
związanej z ochroną Morza Bałtyckiego. 

5. Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Udział w Konkursie 
oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Placówkę.

6. Niniejszy  Regulamin  oraz  szczegółowe  informacje  dotyczące  przebiegu  Konkursu,  w  tym  kontakt  
do  koordynatora  konkursu  są  dostępne  na  stronie  internetowej  Fundacji  Nasza  Ziemia 
www.naszaziemia.pl. 

SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE

A. Opiekun – osoba pełnoletnia - nauczyciel, wychowawca, opiekun przeprowadzający zajęcia edukacyjne 
dla dzieci i nastolatków w ramach danej placówki edukacyjnej zwanej dalej Uczestnikiem Konkursu

B. Uczestnik Konkursu – Uczestnikiem Konkursu może być zgłoszona do Konkursu przez Opiekuna placówka 
edukacyjna  z  wychowankami  w  wieku  do  16  lat  jak  np.  przedszkole,  szkoła  podstawowa  lub  szkoła 
gimnazjalna, zwana dalej również Placówką

C. Laureat Konkursu – Uczestnik konkursu, który zajął jedno z 2 miejsc nagradzanych nagrodą główną lub 
otrzymał  jedno  z  dwóch  przyznawanych   Wyróżnień.  Laureatami  będą  placówki,  które  wybierze  Jury 
oceniające Prace Konkursowe

D.  Zadanie  Konkursowe  –  Zadaniem  konkursowym  jest  zidentyfikowanie  w  środowisku  lokalnym 
zagrożenia/problemu  mającego  lub  mogącego  mieć  wpływ  na  zachowanie  walorów  przyrodniczych  
i ekologicznych Bałtyku oraz zaproponowanie jego rozwiązania, a następnie przedstawienie efektów pracy w 
formie prezentacji multimedialnej.
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HARMONOGRAM KONKURSU

1. Zgłoszenie do konkursu: do 1 czerwca 2015 r. do godziny 12.00

2. Prace  Konkursowe  należy  przesłać  w  sposób  wskazany  w  Regulaminie  do  15  czerwca  2015  r.  
do godziny 23:59.

3. Prace Jury: w terminie 15 czerwca 2015 r. od godziny 13.30 - 18 czerwca 2015 do godziny 16.00

4. Ogłoszenie Laureatów: 19 czerwca 2015 r. po godzinie 11.00 na stronie głównej Fundacji Nasza Ziemia 
www.naszaziemia.pl oraz profilu facebook Fundacji

5. Termin realizacji dofinansowania 31 października 2015 r.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs realizowany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria 1 - przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych
Kategoria 2 - klasy 4-6 szkoły podstawowych, gimnazja

2. Warunkiem  wzięcia  udziału  w  konkursie  jest  elektroniczne  zgłoszenie  się  Placówki  do  konkursu  
do 1 czerwca 2015 drogą elektroniczną na adres e-mail: fundacja@naszaziemia.pl. 

Wystarczy wysłać na adres fundacja@naszaziemia.pl maila o temacie ,,Przyjaciele Bałtyku”, z  informacją 
,,Zgłaszam Szkołę im. XY w … (nazwa miejscowości) do programu ,,Przyjaciele Bałtyku” + imię i nazwisko  
opiekuna jego adres mailowy oraz telefon. Wszystkie zgłoszone placówki otrzymają od Organizatora drogą 
mailową materiały edukacyjne poświęcone wodzie, rzekom i morzu.

3. Zadaniem konkursowym jest zidentyfikowanie w środowisku lokalnym zagrożenia/problemu mającego 
lub mogącego mieć wpływ na zachowanie walorów i zasobów Bałtyku (np. dzikie wysypiska niedaleko 
zbiorników wodnych, zanieczyszczone rzeki, brak nasadzeń, mała ilość drzew, brak oczyszczalni ścieków, 
nadużywanie detergentów) i zaproponowanie rozwiązania. W tym celu uczniowie będą musieli wybrać 
się  w  teren  i  zebrać  stosowne  informacje,  potwierdzające  istnienie  zagrożenia/problemu  (zdjęcia,  
ankiety).  Następnie,  zadaniem  uczniów  będzie  wypracowanie  propozycji  rozwiązania  problemu  
i przedstawienie całego postępowania w formie prezentacji multimedialnej. Maksymalna ilość slajdów 
– 25, maksymalna wielkość pliku 10 MB. Prezentacje multimedialne z przeprowadzonych działań 
należy przesłać w formie elektronicznej w dwóch formatach: ppt oraz PDF.

W prezentacji należy odpowiedzieć na następujące pytania:

• Jaki  odnaleziono  problem/zagrożenie?  W  jaki  sposób  został  rozpoznany/zidentyfikowany?  
Opis czynności.

• Liczba osób bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w realizację zadania projektowego.
• Jakie jest proponowane rozwiązanie problemu?

4. Prace Konkursowe w odpowiednim formacie i odpowiednio opisane, należy przesyłać  do 15 czerwca 
2015 r. do godziny 23:59  wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail:  fundacja@naszaziemia.pl. 
(liczy  się  data  i  dokładna  godzina  wysłania  e-maila.).  W temacie  maila  proszę  wpisać  „Przyjaciele  
Bałtyku – projekt ekologiczny”, w treści maila należy podać dokładny adres placówki, imię i nazwisko 
opiekuna/nauczyciela.  Prace  przekazane  Organizatorowi  w  inny  sposób  (wysłane  pocztą)  nie  będą 
brane pod uwagę.
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Praca  Konkursowa  nie  może  naruszać  praw  autorskich,  dóbr  osobistych  oraz  innych  dóbr  prawnie 
chronionych  osób  trzecich.  Prezentowane  w  niej  treści  nie  mogą  przedstawiać  ani  propagować 
zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania  
i kultury osobistej.

5. Zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu, Uczestnik Konkursu (osoba lub osoby działające w jego 
imieniu) oświadcza jednocześnie, że:

a) autorem przesłanej Pracy Konkursowej jest Uczestnik Konkursu i Praca ta nie narusza jakichkolwiek 
praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych,

b) Placówka posiada zgody na publikację wizerunku uczniów(osób niepełnoletnich), udzielone przez 
opiekuna prawnego tych osób (jeżeli w prezentacji lub na zdjęciach występują uczniowie)

c) wyraża  zgodę na otrzymywanie  wiadomości  e-mail  dotyczących  przebiegu Kampanii  na  podany 
przez Uczestnika adres mailowy

6. Zgłoszenie Pracy Konkursowej przez Placówkę za pośrednictwem Opiekuna jest równoznaczne z tym, że  
Placówka ponosi odpowiedzialność wobec Fundacji Nasza Ziemia za roszczenia osób trzecich z tytułu 
naruszenia ich praw autorskich, praw pokrewnych, naruszenie dóbr osobistych, wizerunku lub innych 
praw osób trzecich.

7. Laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub w inny skuteczny sposób.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nazw, imion i nazwisk Laureatów.

WYŁONIENIE LAUREATÓW

Jury konkursu, złożone z zespołu Fundacji Nasza Ziemia wyłoni najlepsze prace biorąc pod uwagę:
• poprawność merytoryczna (trafne zdiagnozowanie problemu, trafna propozycja rozwiązania 
problemu)
• kreatywność prezentowanych działań i realizowanych aktywności,
• ciekawa forma prezentacji,
• zaangażowanie dzieci i nastolatków oraz placówki i społeczności lokalnej.

NAGRODY KONKURSOWE

1. W  każdej  kategorii  konkursowej  zostaną  przyznane  dwie  nagrody  główne  (dofinansowanie  
o wartości  2000zł  każda) oraz dwa wyróżnienia (dofinansowanie o wartości  1000zł  każda).  Pula nagród 
(dofinansowania) dla wszystkich kategorii w konkursie wynosi 6.000 zł. 

2. Fundacja  Nasza  Ziemia  zastrzega  sobie  prawo  do  weryfikacji  planowanych  wycieczek  
oraz wybranych pomocy dydaktycznych pod kątem przydatności do prowadzenia działań dydaktycznych.

3. Odbiór nagród konkursowych

3.1. 19 czerwca Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznanej nagrodzie 
pocztą  elektroniczną  na  podany  adres  e-mail  oraz  telefonicznie  (za  pośrednictwem  numeru  telefonu 
podanego przez Uczestników Konkursu). Tego samego dnia na stronie  www.naszaziemia.pl opublikowana 
zostanie lista nagrodzonych w konkursie.

3.2. Laureaci są zobowiązani potwierdzić otrzymanie wiadomości o przyznanej nagrodzie niezwłocznie 
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po jej otrzymaniu.

3.3. Brak możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem Konkursu w jeden ze sposobów opisanych w pkt 
3.1., jest równoznaczny z rezygnacją z Nagrody głównej lub Wyróżnienia przez Laureata Konkursu. Za brak 
kontaktu uznaje się brak odpowiedzi na e-mail zawiadamiający o wygranej w konkursie w przeciągu 5 dni  
roboczych  od  jego  wysłania  lub  brak  kontaktu  telefonicznego przez  5  kolejnych  dni  (1  próba  kontaktu 
dziennie).  Organizator  jest  uprawniony  do  przeznaczenia  nagrody  dla  kolejnego  uczestnika  Konkursu, 
wyłonionego zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.4. Organizator  tworzy katalog pomocy dydaktycznych rekomendowanych do dofinansowania (patrz 
tabela). W przypadku wycieczek – opiekun ma obowiązek przedstawienia planu wycieczki, orientacyjnych 
kosztów biletów do placówek edukacyjnych oraz kosztu podróży.

Katalog pomocy dydaktycznych podlegających dofinansowaniu
Sprzęt badawczy  • mikroskopy

• szkiełka oraz preparaty do mikroskopów
• lornetki
• kompasy
• lupy
• zestawy do badania wody

Pomoce dydaktyczne  • literatura dotycząca wód na terenie Polski, Morza Bałtyckiego itp.
• leksykony przyrodnicze
• atlasy
• mapy
• plansze edukacyjne
• globusy

Stojaki  • stojaki na atlasy
• stojaki na mapy
• sztalugi na plansze edukacyjne

UWAGA!  Dofinansowaniu nie podlegają sprzęty, które mogą być eksploatowane i 
wykorzystywane także do innych, ogólnych celów jak np. laptopy, odtwarzacze 
DVD itp. Organizator konkursu, zastrzega sobie prawo do odmówienia 
sfinansowania wybranych pozycji i ich zamiany na inne, związane z edukacją 
przyrodniczą.

3.5. Organizator  dofinansowuje  nagrody  (wycieczki  lub  pomoce  dydaktyczne)  w  formie  umowy  
o darowiznę. Przed realizacją dofinansowania Laureat zobowiązany jest do przedstawienia listy lub planu 
wycieczki  edukacyjnej.  Po  zaakceptowaniu  listy  przedmiotów  dydaktycznych  lub  planu  wycieczki 
edukacyjnej, dofinansowanie zostanie przekazane Laureatowi w formie darowizny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a)  Rozstrzygnięcia  podejmowane  przez  Jury  i  Organizatora  są  ostateczne  i  nie  przysługuje  od  nich 
odwołanie. 
b)  Organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany zasad realizacji  Konkursu lub do odwołania Konkursu  
w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.
c)  Jury  wybierze  w każdej  kategorii  dwa miejsca  (zastrzegamy sobie  prawo do  przyznawania  miejsc  ex 
aequo, zamiany na wyróżnienia, bądź dodania miejsc w przypadku dużej frekwencji)
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