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Regulamin konkursu  na film pt. „OZE dobre praktyki” 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób starszych zainteresowanych tematyką 

konkursu 

 

 

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/fax. (056) 657 

60 85, e-mail: biuro@szkola-lesna.torun.pl 

4.  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie 

województwa kujawsko – pomorskiego oraz starszych mieszkańców województwa kujawsko-

pomorskiego zainteresowanych tematyką konkursu. 

5. Celem konkursu jest: 

a) kształtowanie postaw proekologicznych, 

b) podniesienie poziomu zrozumienia i akceptacji dla wykorzystania nowoczesnych technologii 

związanych z odnawialnymi źródłami energii, 

c) podniesienie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie oszczędzania energii oraz 

wykorzystywania alternatywnych źródeł energii, 

d) poszerzenie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, modelach zarządzania energią w 

przestrzeni społecznej, firmie, w domu i sposobie ich wykorzystywania na terenie województwa 

kujawsko – pomorskiego. 

6. Konkurs polega na indywidualnym lub grupowym przygotowaniu filmu dotyczącego 

odnawialnych źródeł energii. 

7.  Warunki udziału w konkursie: 

a) w konkursie mogą brać osoby indywidualnie lub grupowo, jednakże jedna osoba/grupa może 

zgłosić do konkursu 1 film, 

b) w przypadku zgłoszenia grupowego należy podać głównego autora pracy, 
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c) w konkursie mogą brać udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie nagradzane,  

d) dane techniczne filmu: nie dłuższy niż 3 minuty, z podkładem  dźwiękowym, w formacie avi,  

e) film powinien pokazywać dobre praktyki w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł 

energii (OZE) w miejscu zamieszkania autora, przedstawić wykorzystanie OZE w kontekście 

prawidłowego wpasowania się w krajobraz lub wskazywać pożądane rozwiązania, które można 

byłoby wykorzystać w przyszłości,  

f) film należy nagrać na nośniku elektrycznym - płycie DVD, który należy trwale podpisać,  

g) w celu zgłoszenia udziału w konkursie: płytę z filmem wraz z kompletnie wypełnioną kartą 

zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć lub przesłać pocztą  do biura konkursu (tj. Szkoły 

Leśnej na Barbarce, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń, fax 56 657 60 85). Kartą zgłoszenia do 

konkursu  należy pobrać ze strony internetowej www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl – 

zakładka Konkursy, 

8. Kryteria oceny pracy: 

a) poprawność merytoryczna (zgodność z tematem, czytelność, jasność przekazu),  

b) ciekawe ujęcie tematu, 

c) estetyka pracy ( kompozycja, montaż, dźwięk) 

9. Konkurs ma  strukturę wieloetapową: 

 I etap – nadsyłanie prac do konkursu do 15 lutego 2015 roku (data wpływu do biura konkursu) 

 II etap - ocena prac przez jury, wybór 10 prac  - 16 luty – 28 luty 2015 r. 

 III etap - ocena 10 prac przez internautów od 2 marca  do  15 marca 2015 roku 

 IV etap - ogłoszenie wyników konkursu – 18 marca 2015 roku 

10. Głosowanie internetowe objęte jest odrębnym regulaminem. 

11. W wyniku głosowania internetowego przyznane zostaną 3 nagrody oraz 3 wyróżnienia (nagrody 

rzeczowe dotyczące odnawialnych źródeł energii). Organizator zastrzega sobie prawo nie 

przyznania nagród oraz przyznanie większej niż zakładana liczba wyróżnień. Nagrody przesłane 

zostaną do laureatów pocztą. 

12. Stowarzyszenie „Tilia” nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w 

http://www.szkola-lesna.torun.pl/
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trakcie przesyłki. 

13. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do: 

a) nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone, 

b) bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych autorów w 

środkach masowego przekazu informacji – prace i dane autorów będą publikowane wyłącznie w 

powiązaniu z konkursem.  

c) bezpłatnego przejęcia do archiwum Szkoły Leśnej na Barbarce prac nagrodzonych i 

wyróżnionych, 

14. Werdykt komisji oceniającej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

15. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

16. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

Regulamin głosowania internetowego w konkursie na film pt „OZE dobre praktyki” 

w serwisie www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl 

 

1. Internauta przystępując do głosowania akceptuje poniższą treść regulaminu. 

2. Do głosowania internautów jury zakwalifikuje 10 filmów. 

3. Głosowanie internautów ma na celu wyłonienie zwycięzców konkursu spośród 10 prac 

wytypowanych wcześniej przez jury konkursu. 

4. Głosowanie internautów odbywać się będzie w terminie od 2 marca 2015 r do 15 marca 2015 r.  

5. Internauci mogą głosować na prace na stronie głównej konkursu www.naszaenergia.kujawsko-

pomorskie.pl. 

6. Przez cały czas trwania głosowania internetowego internauta z jednego komputera (jednego IP i 

jednego adresu e-mail) może oddać 1 głos na wybraną pracę. W przypadku stwierdzenia prób 

ominięcia reguł głosowania zapisanych w niniejszym regulaminie organizator zastrzega sobie 

prawo usunięcia podejrzanych głosów.  

7. W wyniku głosowania internautów wybrane zostaną zwycięskie prace, które uzyskają 

http://www.szkola-lesna.torun.pl/
http://www.ekomultikonkurs.pl/
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największą liczbę głosów – 3 nagrody za pierwsze 3 miejsca oraz 3 wyróżnienia (miejsca 

czwarte, piąte i szóste). O przyznaniu miejsca decyduje liczba uzyskanych głosów. W 

przypadku uzyskania przez pracę konkursową takiej samej liczby głosów - głos rozstrzygający 

ma jury konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród i wyróżnień w 

liczbie wymienionej powyżej oraz przyznania większej niż zakładana liczby wyróżnień. 

8. Wyniki głosowania internautów ogłoszone zostaną na stronie internetowej 

www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl w dniu 18 marca 2015 r.  
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