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REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
nt. WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu 
Źródeł Energii – BUS OZE. 
 

 
 

I. ORGANIZATOR KONKURSU
1.1.  Organizatorem Konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

Odnawialnych Źródeł Energii w mojej gminie, z
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007
Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. A. Mickiewicza 30, 30
 

II. CEL KONKURSU 
2.1.  Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych sposobami 

wykorzystania OZE w ich najbli
 

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
3.1.  Konkurs rozpoczyna się
3.2.  Prace konkursowe bę ą

pocztowego lub data wiadomo
 

IV. UCZESTNICY KONKURSU
 
4.1.  W Konkursie mogą brać

grupa uczniów) ze szkół ponadgimnazjalnych
Organizatora prace konkursowe w
 

 
V. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

5.1.  Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacj
5.2. Praca konkursowa moż

(np. wywiad z właścicielem instalacji) itp.
5.3.  W pracy konkursowej powinny si

- lokalizacja (miejscowość
- rodzaj wykorzystywanego 
- opis instalacji (parametry techniczne, przeznaczenie, poło
- dokumentacja fotograficzna, 
- inne pomysły na OZE w najbli
 

5.4.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej 
„konkurs nt. wykorzystania OZE” 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
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REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W MOJEJ GMINIE.

 
Konkurs jest realizowany w ramach projektu BUdowanie Sieci współpracy na rzecz promocji Odnawialnych 

NIZATOR KONKURSU 
Organizatorem Konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

Źródeł Energii w mojej gminie, zwanego dalej „Konkursem” jest Beneficjent 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, NIP: 6750001923, zwana dalej „Organizatorem”.

Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych sposobami 
rzystania OZE w ich najbliższej okolicy. 

CZAS TRWANIA KONKURSU 
się w dniu 20.03.2014 r. i trwa do dnia 10.06.2014 

Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 10.06.2014 r. (decyduje data stempla 
lub data wiadomości elektronicznej).  

UCZESTNICY KONKURSU 

ą brać udział uczniowie lub zespoły uczniów (np. klasa, kółko ekologiczne, 
szkół ponadgimnazjalnych, zwani dalej „Uczestnikiem”,

Organizatora prace konkursowe w terminie, określonym w niniejszym Regulaminie

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Praca konkursowa może mieć formę: sprawozdania, prezentacji multimedialnej, fotoreporta

ścicielem instalacji) itp. 
W pracy konkursowej powinny się znaleźć następujące elementy:  
lokalizacja (miejscowość),  
rodzaj wykorzystywanego źródła energii,  
opis instalacji (parametry techniczne, przeznaczenie, położenie itp.),  

tacja fotograficzna,  
na OZE w najbliższym otoczeniu. 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej 
konkurs nt. wykorzystania OZE” na adres: 

Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 

 
rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego 

ródeł Energii – BUS OZE 
Development of a network of cooperation for the promotion of Renewable Energy Sources - BUS OZE 

Środowiska |  

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  
RÓDEŁ ENERGII W MOJEJ GMINIE. 

ieci współpracy na rzecz promocji Odnawialnych 

Organizatorem Konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych nt. Wykorzystanie 
wanego dalej „Konkursem” jest Beneficjent 

2013, Akademia Górniczo-
z siedzibą przy  

059 Kraków, NIP: 6750001923, zwana dalej „Organizatorem”. 

Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych sposobami 

 r.  
r. (decyduje data stempla 

(np. klasa, kółko ekologiczne, 
kiem”, którzy przekażą do 

Regulaminie. 

 niniejszego Regulaminu. 
: sprawozdania, prezentacji multimedialnej, fotoreportażu 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej z dopiskiem 



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2007

Budowanie Sieci współpracy na rzecz promocji Odnawialnych 
Development of a network of cooperation for the promotion of Renewable Energy Sources 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony 
Katedra Surowców Energetycznych
Al. A. Mickiewicza 30 | 30-059

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony 
Katedra Surowców Energetycznych
al. A. Mickiewicza 30, pok. 13.
30-059 Kraków  
lub adres e-mail: busozekonkurs@gmail.com
Regulaminem w punkcie 3.2.
 

5.5.  Kryterium wyboru najlepszych prac b
• zgodność z zadan
• pomysłowość,  
• zaangażowanie, 
• estetyka wykonania pracy

5.6.  Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
5.7.  Prace nadesłane na Konkurs musz

publikowanymi.  
5.8.  Pracę konkursową należ

przypadku pracy grupowej 
nazwisko nauczyciela (opiekun

5.9. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zwyci
5.10. Wszystkie nadesłane prace przechodz
 

VI. NAGRODA 
6.1.  Nagrodą główną będzie mo

uroczystej sesji Konferencji Ko
uczniów brał/a udział i zwyci
wykorzystujących odnawialne 
Odnawialnych Źródeł i Poszanowanie Energii AGH w Mi
Nagrodą będą również zestawy edukacyjne z zakresu wykorzystania OZE.

 
VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONK

7.1. Rozstrzygnięcie Konkursu nast
7.2. Spośród nadesłanych prac Komisja konkursowa wybierze 
7.2.  Decyzje Komisji konkursowej s
 

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
8.1.  Wyniki Konkursu zostaną

w zakładce ‘KONKURS’.
8.2. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyra

zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz na przetwarzanie swoich danyc
konkursowych.  

 
IX. PRAWA AUTORSKIE 

 
9.1.  Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, o

nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesyłanych materiałów 
konkursowych, a także, ż
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ł Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska  
Katedra Surowców Energetycznych 

pok. 13. 

busozekonkurs@gmail.com, w terminie o
w punkcie 3.2. 

wyboru najlepszych prac będzie: 
ść z zadaną tematyką, 

 
żowanie,  

estetyka wykonania pracy. 
Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 
Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie 

ą należy opisać następująco: imię i nazwisko U
grupowej – imiona i nazwiska wszystkich Uczestników, 

nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon kontaktowy, e-mail, pozostałe dane kontaktowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zwycięskich prac. 

Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. 

ędzie możliwość zaprezentowanie tematu swojej prac
Konferencji Końcowej Projektu, a także – dla klasy (której ucze

uczniów brał/a udział i zwyciężył/a w Konkursie) nagrodą będzie szkolenie nt. instalacji 
cych odnawialne źródła energii w Laboratorium Naukowo
Źródeł i Poszanowanie Energii AGH w Miękini. 

ż zestawy edukacyjne z zakresu wykorzystania OZE.

CIE KONKURSU 
cie Konkursu nastąpi do dnia 23.06.2014 r. 

ród nadesłanych prac Komisja konkursowa wybierze 1 zwycięską prac
Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne. 

 
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Projektu www.busoze.agh.edu.pl
w zakładce ‘KONKURS’. 

c zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu 
zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz na przetwarzanie swoich danyc

Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługuj
nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesyłanych materiałów 

że, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdj
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w terminie określonym niniejszym 

śniej nie nagradzanymi i nie 

Uczestnika Konkursu, w 
czestników, adres placówki, 

, pozostałe dane kontaktowe. 
skich prac.  

 zaprezentowanie tematu swojej pracy konkursowej na 
dla klasy (której uczeń bądź grupa 

ędzie szkolenie nt. instalacji 
ródła energii w Laboratorium Naukowo-Badawczym 

 zestawy edukacyjne z zakresu wykorzystania OZE. 

ę ą pracę.  

www.busoze.agh.edu.pl, 

na przeprowadzenie Konkursu 
zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz na przetwarzanie swoich danych do celów 

że przysługują mu wyłączne i 
nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesyłanych materiałów 

ce lub uwiecznione na zdjęciach, w tym 
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Uczestnik, wyrażają zgod
określony w Regulaminie. 

9.2.  Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony 
czasowo i terytorialnie) w 

 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Regulamin znajduje si
Mickiewicza 30 oraz na stronie internetowej Projektu 
‘KONKURS’ 

10.2. Wszelkie pytania i uwagi mo
na numer telefonu +48 12 617 23 47. 

10.3. Złamanie ustaleń 
wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie. 

10.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajd
odpowiedniego Kodeksu

10.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe 
Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowi
celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane b
Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczest
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 
XI. ZMIANY W REGULAMINIE 

 
11.1. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany drog

zmianach w Regulaminie.
11.2. Uczestnikowi Konkursu przysług

wystąpienia zmian w Regulaminie. Brak zgłoszenia rezygnacji z udziału w Konkursie w ci
dni od daty otrzymania informacji nt. zmian w Regulaminie, jest równoznaczny z akceptacj
nowego Regulaminu. 
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ż ą zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób 
lony w Regulaminie.  

żnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony 
orialnie) w dowolnym celu, w zakresie wszystkich pól eksploatacji.

ŃCOWE 
Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora, w Krakowie przy al. Adama 

Mickiewicza 30 oraz na stronie internetowej Projektu www.busoze.agh.edu.pl

Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail busozekonkurs@gmail.com
na numer telefonu +48 12 617 23 47.  

ń Regulaminu Konkursu przez Uczestnika bę
wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.  

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajd
Kodeksu.  

Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników mogą by
ącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w 

marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustaw
Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje 

ści swoich danych oraz ich poprawiania.  

ZMIANY W REGULAMINIE  

Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-
zmianach w Regulaminie. 

Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do rezygnacji z Konkursu, w przypadku 
pienia zmian w Regulaminie. Brak zgłoszenia rezygnacji z udziału w Konkursie w ci

dni od daty otrzymania informacji nt. zmian w Regulaminie, jest równoznaczny z akceptacj
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na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób 

nia nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony 
, w zakresie wszystkich pól eksploatacji. 

du w siedzibie Organizatora, w Krakowie przy al. Adama 
www.busoze.agh.edu.pl, w zakładce 

busozekonkurs@gmail.com lub 

gulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy 

być przetwarzane przez 
ązanych z Konkursem oraz w 
chronione zgodnie z Ustawą o 

nikom Konkursu przysługuje 

-mail) lub telefoniczną o 

uje prawo do rezygnacji z Konkursu, w przypadku 
pienia zmian w Regulaminie. Brak zgłoszenia rezygnacji z udziału w Konkursie w ciągu 7 

dni od daty otrzymania informacji nt. zmian w Regulaminie, jest równoznaczny z akceptacją 


