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Przyjaciele Bałtyku
Konkurs Klubów Naszej Ziemi
Edycja 2013/2014

Regulamin
1. Organizatorem konkursu jest: Fundacja Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 3 m 5,
00-528 Warszawa, tel./faks (22) 622 51 58, (22) 622 81 18
2. Uczestnikami konkursu są placówki oświatowe i inne jednostki zrzeszone w programie edukacji
ekologicznej Przyjaciele Bałtyku
3. Konkurs jest elementem projektu "Bałtyk - nasze morze" realizowanego w ramach kampanii
Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku 2014
4. Konkurs realizowany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria 1 - przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych
Kategoria 2 - klasy 4-6 szkoły podstawowych, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
5. Zadaniem konkursowym jest organizacja wydarzenia np. w formie happeningu, apelu
szkolnego, gry miejskiej, o charakterze edukacyjno-informacyjnym dla społeczności szkolnej/
gminnej promującego poszanowanie zasobów wody i/lub ochrony Morza Bałtyckiego
6. Wydarzenia mogą być przeprowadzone nie wcześniej niż 21 marca 2014 r.

7. Ocenie podlegać będą: poprawność merytoryczna, ciekawa forma, zaangażowanie
klubowiczów, ogólny efekt, oraz skala działania, której efektem będzie liczba osób biorących
udział w wydarzeniu – promowane będą te wydarzenia,
których będą gwarantować dotarcie z informacją i edukacją do jak największej liczby osób, w
tym zaangażowanie w wydarzenie osób dorosłych, społeczności lokalnej, rodziców.
8. Reportaże z przeprowadzonych działań należy przesłać w dowolnej formie do siedziby
Fundacji. W przypadku formy elektronicznej należy zadbać o to, żeby prace zapisane były w
powszechnie używanych formatach (MS Office, Open office, pliki video nie wymagające
konwersji). Prace powinny być opisane nazwą Klubu (przy jakiej szkole/jednostce i w jakim
mieście)
9. Prace należy wysyłać na adres Fundacja Nasza Ziemia ul. Hoża 3 m 5 00-528 Warszawa w
przypadku wersji elektronicznych na adres fundacja@naszaziemia.pl – w temacie maila proszę
wpisać „Kluby Naszej Ziemi - konkurs”

10. Prace należy przesłać do dnia 23 maja 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego)
11. Jury wybierze w każdej kategorii trzy miejsca (zastrzegamy sobie prawo do możliwości
dokonywania zmian w tym podziale).
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12. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody. Nagrodą będzie dofinansowanie działania
w terenie dotyczącego Morza Bałtyckiego, poszanowania wody (np. wycieczki) lub pomocy
dydaktycznych związanych z morzem. Pula nagród finansowych dla wszystkich kategorii w
konkursie wynosi 10.000 zł

13. Wyniki konkursu podane zostaną 1 czerwca 2014 r. na stronie Klubów oraz na stronie głównej
Fundacji Nasza Ziemia.

14. Laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub w inny skuteczny sposób.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nazw, imion i nazwisk Laureatów.
Nadesłane prace nie będą zwracane.

16. 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.
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