
Regulamin konkursu internetowego pn. „NAJ …w Województwie Kujawsko – Pomorskim”

1. Organizatorem  konkursu  jest  Stowarzyszenie  „Tilia”.  

2. Konkurs organizowany jest  w ramach projektu  „Promocja  odnawialnych źródeł  energii  oraz  

nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony  

środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim”

3. Biuro konkursu: Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń, tel. (056) 657 60 

85.

4. Celem  konkursu  jest  kształtowanie  postaw  proekologicznych,  a  także  podniesienie  poziomu 

zrozumienia  i  akceptacji  dla  wykorzystania  nowoczesnych  technologii  związanych  z  odnawialnymi 

źródłami energii.

5 W  konkursie  udział  wziąć  mogą  mieszkańcy  województwa  kujawsko-  pomorskiego,  z 

wyłączeniem pracowników Stowarzyszenia „Tilia”.

5. W konkursie brak kategorii wiekowych. 

7. Konkurs składa się z dwóch części: konkursu wiodącego oraz konkursu dodatkowego.

10. Formularze  konkursowe,  a  także  regulamin  konkursu  umieszczone  są  na  stronie  projektu 

www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce konkursy.

9. Konkurs wiodący pn. „NAJ …w województwie kujawsko – pomorskim” polega na przesłaniu 

fotografii  wraz z  internetowym formularzem zgłoszenia na jeden wybrany z  poniższych tematów:

a) „Najciekawsze zastosowanie OZE w praktyce w województwie kujawsko-pomorskim”

b) „Najciekawsze  ekspozycje  solarów  w  budownictwie  jednorodzinnym  oraz  na  budynkach 

użyteczności publicznej w województwie kujawsko-pomorskim”

d) „Najwięcej  przedstawionych  na  jednej  fotografii  urządzeń  wykorzystujących  OZE  w 

województwie kujawsko-pomorskim”

e) „Największa  liczba  różnorodnych  urządzeń  wykorzystujących  OZE  zlokalizowanych  wokół 

jednego budynku w województwie kujawsko-pomorskim”

f) „Najciekawsze wykorzystanie wiatru,  ale nie do produkcji prądu, w województwie kujawsko-

pomorskim”
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g) „ Najokazalsza roślina energetyczna w  województwie kujawsko-pomorskim” 

10. W konkursie wiodącym mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie. 

11. Jeden uczestnik może jeden raz w miesiącu brać udział w konkursie wiodącym oraz  jeden raz w 

konkursie dodatkowym. Jednakże tą samą fotografię można zgłosić do konkursu jeden raz w  ciągu 

całego czasu trwania konkursu.

11. Konkurs  dodatkowy  polega  na  wypełnieniu  formularza  internetowego  i  zaznaczenie  w  nim 

odpowiedzi do pięciu pytań związanych z OZE.

12. Konkurs trwa  do 30 września 2015 r.

13. Konkurs rozgrywany jest w cyklu miesięcznym. W ostatnim roboczym dniu każdego miesiąca 

odbywać  się  będzie  losowanie  wśród  osób,  które  w  danym  miesiącu  wzięły  udział  w  konkursie. 

Nagrodzonymi  w  konkursie  w  każdym  miesiącu  zostaną:  jedna  osoba  z  uczestników  konkursu 

wiodącego oraz  jedna osoba wśród uczestników konkursu dodatkowego.

11. Wyniki konkursu zamieszczane będą systematycznie na stronie internetowej projektu w zakładce 

konkursy. 

12. Nagrody  w  postaci  gadżetów  projektowych  przesyłane  będą  pocztą  na  adres  wskazany  w 

zgłoszeniu.

13. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do   bezpłatnej  reprodukcji  i  publikacji  fotografii 

zgłoszonych do konkursu oraz wykorzystania podstawowych danych autorów na stronie internetowej 

oraz w publikacjach wydawanych w ramach projektu, w którym jednym z działań jest niniejszy konkurs. 

14. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
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