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REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs („Konkurs”) organizowany jest pod nazwą „Ekosfera w mojej miejscowości”.
2. Konkurs organizowany jest w ramach Projektu „EkoSfera – miasta przyjazne mieszkańcom
i środowisku” („Projekt”).
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Organizatora.
4. Organizatorem („Organizator”) Konkursu jest Fundacja Drabina Rozwoju, ul. Dobra 5/2,
00-384 Warszawa.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony przy użyciu Aplikacji Ekosfera na urządzenia mobilne.
6. Konkurs będzie trwał od 1 października 2014 r. do 30 listopada 2014 r.
§2
PRZEDMIOT KONKURSU
Celem konkursu jest kształtowanie zainteresowania lokalnym środowiskiem naturalnym oraz
podniesienie poziomu świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
§3
ZASADY UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) mogą być: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne
i szkoły ponadgimnazjalne.
2. Szkoła zainteresowana uczestnictwem w konkursie powinna przesłać swoje zgłoszenie:
nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna Szkolnego Zespołu Konkursowego na adres
mailowy: ekosfera@drabina.org.
3. Przesłanie zgłoszenia przez szkołę oznacza akceptację warunków regulaminu konkursu.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie się Uczestnika w Aplikacji
mobilnej Ekosfera.
5. Aplikację Mobilną Ekosfera można pobrać ze strony internetowej Projektu:
www.twojaekosfera.pl.
6. Każdego Uczestnika w Konkursie reprezentuje jeden Szkolny Zespół Konkursowy złożony
z uczniów i opiekuna, który będzie koordynował działania Szkolnego Zespołu Konkursowego.
7. Konkurs polega na:
a. znalezieniu miejsca w swojej miejscowości, które może zostać potencjalnym POI (POI –
Points Of Interest). Potencjalnymi POI są miejsca lub budynki, które są
niezagospodarowane, zniszczone, zaniedbane a posiadają potencjał do tego aby stać
się miejscami, które mają znaczenie dla lokalnego środowiska naturalnego lub mogą
mieć wpływ na zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców danej miejscowości na
temat ekologii, zachowań proekologicznych i ich znaczenia dla jakości życia.
b. zaprojektowaniu nowego, przyjaznego miastu i środowisku naturalnemu, wyglądu
potencjalnego POI np. przy użyciu programów graficznych, rysunków, obrazów,
programów komputerowych itd. (technika i forma dowolna).
c. opisaniu, jakie znaczenie może mieć potencjalne POI dla lokalnego środowiska
naturalnego, ochrony przyrody lub dla zwiększenia poziomu świadomości mieszkańców
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danej miejscowości na temat ekologii, zachowań proekologicznych i ich znaczenia dla
jakości życia. Opis może zawierać zdjęcia, rysunki, grafiki, wizualizacje itd.
8. Prace konkursowe wraz z opisem należy przesłać w terminie wskazanym w § 1, pkt. 6 na
adres mailowy: ekosfera@drabina.org (temat e-maila: Konkurs „Ekosfera w moim mieście”)
lub przesyłką pocztową, kurierską z dopiskiem „KONKURS” na adres:
FUNDACJA DRABINA ROZWOJU
ul. Dobra 5/2
00-384 Warszawa
§4
NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są:
a. za pierwsze miejsce - urządzenie multimedialne/audiowizualne;
b. za drugie miejsce – zestaw urządzeń do doświadczeń przyrodniczych;
c. za trzecie miejsce – zestaw atlasów przyrodniczych/geograficznych.
2. POI, których dotyczą nagrodzone prace, zostaną umieszczone w aplikacji mobilnej
Ekosfera.
3. Zdobywcę pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca spośród Uczestników wyłoni
sześcioosobowe jury, składające się z ekspertów merytorycznych z dziedziny ekologii,
przedstawicieli Organizatora konkursu oraz partnerów projektu: Agora S.A. i TVP ABC.
4. Jury dokona wyboru nagrodzonych Uczestników w terminie do 10 grudnia 2014 roku.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego
Regulaminu rozstrzyga Organizator.
6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
21 (dwudziestu jeden) dni liczonych od posiedzenia jury, na adres e-mail wskazany przez
niego w trakcie Konkursu.
7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres ekosfera@drabina.org w terminie 5 (pięciu) dni
od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
8. W przypadku gdy Zdobywca nagrody nie potwierdzi w ciągu 5 (pięciu) dni chęci przyjęcia
nagrody, to przechodzi ona na Uczestnika, który werdyktem jury zajął kolejne miejsce.
9. Za przekazanie nagród odpowiedzialna będzie Fundacja Drabina Rozwoju.
10. Podatek od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody zostanie pokryty przez
Organizatora.
11. Zapis z § 4 pkt 10 odnosi się do nagród o wartości jednostkowej przekraczającej 760 zł.
§5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych opiekuna Szkolnego Zespołu Konkursowego tj.: imię i nazwisko, e-mail,
numeru telefonu kontaktowego.
2. Administratorem danych osobowych opiekuna Szkolnego Zespołu Konkursowego jest
Organizator.
3. Dane osobowe opiekuna Szkolnego Zespołu Konkursowego chronione są przepisami
Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
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4. Opiekun Szkolnego Zespołu Konkursowego ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych, a także prawo do ich poprawiania oraz ich usunięcia.
5. Organizator nie udostępni, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa, danych
osobowych opiekuna Szkolnego Zespołu Konkursowego osobom trzecim.
6. Opiekun Szkolnego Zespołu Konkursowego wyraża zgodę na przechowywanie
i przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
§6
PRAWA AUTORSKIE
1. Autorzy prac wyrażają zgodę na przekazanie praw autorskich do dzieła Organizatorowi.
2. Organizator nie będzie zwracać prac zgłoszonych do Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych na dowolnych
polach eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
4. Organizator ma prawo do wykorzystywania prac konkursowych m.in. w materiałach
drukowanych i elektronicznych, publikacjach prasowych, na stronach internetowych,
materiałach promocyjnych, itd.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo 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. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie internetowej projektu „EkoSfera – miasta przyjazne
mieszkańcom i środowisku”: www.twojaekosfera.pl.
2. W sytuacjach nie objętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

