Konkurs dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej pod nazwą „Segregacja - nic trudnego, zrób dla świata coś dobrego”
realizowanej przez Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie

REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
„SEGREGACJA - jestem na TAK!”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „SEGREGACJA – jestem na TAK!” i jest
zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Międzygminny Związek Celowy z siedzibą
we Włodawie, adres biura: ul. Żołnierzy WiN 22; 22-200 Włodawa, zwany dalej
„Organizatorem”.
3. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od 28 września 2017 r. do 18 listopada
2017 r. w czasie zajęć edukacyjnych promujących selektywną zbiórkę odpadów
komunalnych w szkołach średnich położonych na terenie działań Międzygminnego
Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w ramach akcji informacyjno- edukacyjnej
pn. „Segregacja – nic trudnego, zrób dla świata coś dobrego!”.
4. Konkurs ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży w zakresie
segregacji odpadów, ich minimalizowania i recyklingu oraz bezpośrednią edukację
młodzieży w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która jest mieszkańcem miejscowości
położonej na terenie działań Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we
Włodawie, tj.: Gmina Hanna, Gmina Hańsk, Gmina Podedwórze, Gmina Sławatycze,
Gmina Sosnówka, Gmina Stary Brus, Miasto Włodawa oraz jest uczniem szkoły
średniej.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu
dostępnym na stronie www.mzcwlodawa.pl.
§ 3. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej
segregacji odpadów komunalnych obowiązującej na terenie działań Międzygminnego
Związku Celowego z siedzibą we Włodawie. Prezentacje multimedialne będą się
opierały na wiadomościach przekazywanych na lekcjach edukacji ekologicznej
w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej pod nazwą „Segregacja – nic trudnego, zrób
dla świata coś dobrego” oraz na ogólnodostępnych publikacjach o tematyce
ekologicznej tj. o gospodarce odpadami (zasady postępowania z odpadami, selektywna
zbiórka odpadów, rodzaje odpadów, recykling, kompostowanie, surowce wtórne,
odzysk, unieszkodliwianie, utylizacja, biodegradacja, PSZOK).
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§ 4. PRZEBIEG KONKURSU I USTALANIE WYNIKÓW

1. W Konkursie mogą wziąć udział tylko indywidualne osoby. Nie ma możliwości pracy
w grupach, gdyż nagrodzona zostanie tylko jedna osoba.
2. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint
(pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice)
i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach
(z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps). Jako
nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię. W prezentacji powinny być
zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach
pracy.
3. Prace należy dostarczyć na płycie CD do siedziby biura Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa
(II piętro, pokój nr 5) do dnia 18.11.2017 r. z dopiskiem „Konkurs – Segregacja
odpadów”.
4. Kryteria oceny prac konkursowych:
4.1. Najwyżej ocenione zostaną prace:
 prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
 charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,
 napisane językiem zrozumiałym, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.
4.2. Oceniana będzie również:
 estetyka i efekt wizualny,
 zawartość prezentacji,
 grafika i cała szata graficzna,
 przejrzystość,
 techniczna poprawność wykonania.
5. Poprawność prac pod względem formalnym i merytorycznym oceniana będzie przez
dwóch pracowników Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie
odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 25.11.2017 r. na stronie internetowej:
www.mzcwlodawa.pl. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane
podczas zajęć edukacyjnych w następnej edycji.
7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.
§ 5. NAGRODY

1. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prezentacje multimedialne promujące selektywną
zbiórkę odpadów komunalnych. Zwycięzcy otrzymają indywidualne nagrody
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dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie.
2. Nagrodami w Konkursie są:
I.
Aparat cyfrowy,
II.
Tablet,
III.
Odtwarzacz MP4.
3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie w przeciągu 3 (trzech) dni
od zakończenia Konkursu i ogłoszenia wyników, na wskazany przez niego numer
telefonu.
4. Przekazania nagród zwycięzcom dokona Przewodniczący Zarządu Międzygminnego
Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, w siedzibie związku w terminie 14 dni od
daty rozstrzygnięcia konkursu.
§ 6. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, nazwy szkoły oraz numeru tel.
kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia
niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik
akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,
o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy
to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz
zmian specyfikacji nagrody. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na
stronie internetowej: www.mzcwlodawa.pl.
Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania
prezentacji multimedialnych w celu promocji segregacji odpadów komunalnych.

Regulamin zatwierdzono dnia: … 08.2017 r.

~3~

