
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Konkurs ekologiczny “Prezent dla naszej Planety” 

pod patronatem  honorowym Prezydenta Miasta Poznania 

oraz pod opieką merytoryczną Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska 

Urzędu Miasta Poznania 
 

Regulamin konkursu “Prezent dla naszej Planety”  

organizowanego przez Fundację Veolia Polska 
 

1. Postanowienia ogólne 

 Organizatorem Konkursu jest Fundacja Veolia Polska. 

 Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką ochrony środowiska naturalnego 

poprzez aktywny udział w realizacji projektu ekologicznego. 

 Zadaniem uczniów jest „podarowanie prezentu” naszej Planecie, poprzez podjęcie konkretnych działań 

np.: zasadzenie drzewa, zasianie trawy czy kwiatów, posprzątanie parku lub zrealizowanie innych 

projektów, mających pozytywny wpływ na nasze środowisko. 

 Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne. 

 

2. Procedura zgłoszenia do konkursu 

 Do konkursu zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Poznania. 

 Ogłoszenie konkursu nastąpi do dnia 30.03.2016 r. 

 Zgłoszenie szkoły do konkursu należy przesłać do dnia 11.04.2016 r., na adres mailowy 

renata.grossek@veolia.com 

 Konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach: 

- I etap odbywa się w szkołach. Szkoła wybiera do konkursu maksymalnie 2 prace, po jednej z każdej 

grupy wiekowej, które zostają zakwalifikowane do finału; 

Wybrane przez szkołę prace, zawierające opis projektu oraz zdjęcia i/lub filmy należy wysyłać 

na adres mailowy renata.grossek@veolia.com w terminie do dnia 23.05.2016 r. 

- II etap obejmuje ocenę przez Komisję Konkursową wszystkich prac zakwalifikowanych do finału 

i wyłonienie zwycięzcy oraz pracy wyróżnionej. 

 

3. Dokumentacja projektu 

 Każda praca zakwalifikowana do finału powinna być opisana zgodnie ze wzorem przedstawionym przez 

Organizatora konkursu. 

 Zgodnie ze wzorem, każda praca powinna zawierać: 

- dane szkoły którą reprezentuje, 

- tytuł pracy, 

- krótki opis „prezentu” (kto uczestniczył w jego przygotowywaniu i dlaczego wybrano taki właśnie 

„prezent”), 

- 2 zdjęcia „przed” i „po”, ukazujące pozytywne zmiany w środowisku naturalnym,  

- krótką fotohistorię lub reportaż (z użyciem zdjęć, filmów) opisujący proces przygotowania, tworzenia 

i realizacji projektu, 
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- zgodę na udział, przeniesienie praw autorskich, wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych 

osobowych dziecka, 

 Załączone zdjęcia powinny być w formacie jpg. 

 

4. Wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród 

 Organizator powołuje Komisję Konkursową z nieograniczonym prawem wglądu do prac konkursowych 

(bez prawa ich rozpowszechniania), która oceni te prace i wyłoni zwycięzców oraz przyzna wyróżnienia. 

 Komisja zbiera się w celu wyłonienia zwycięzców po wyznaczonym terminie spływania prac, 

tj. po 23.05.2016 r. 

 Prace będą oceniane w 2 grupach wiekowych:  

 - 1 grupa to uczniowie reprezentujący klasy od 1 do 3, 

 - 2 grupa to uczniowie reprezentujący klasy od 4 do 6. 

 Kryteria oceny prac: 

 - ogólna idea/oryginalność pomysłu, 

 - zaangażowanie uczniów w projekt, 

 - „wartość prezentu” – korzyść dla środowiska, 

 - forma i jakość prezentacji. 

 Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 3.06. 2016 r. poprzez zamieszczenie informacji na stronie 

internetowej Fundacji Veolia Polska www.fundacja.veolia.pl 

 Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 10.06.2016 r. O miejscu wręczenia nagród zwycięzcy 

zostaną poinformowani w zaproszeniu. 

 W dniu 10.06.2016 r. zwycięzcy otrzymają symboliczny czek. Organizator konkursu zobowiązuje się 

do przekazania kwoty nagrody na rachunek bankowy szkoły w ciągu 7 dni od daty wręczenia nagrody. 

 

5. Nagrody  

 Nagroda główna dla każdej z grup wiekowych, na dofinansowanie do wycieczki szkolnej lub pomocy 

naukowych w wysokości 2.000 PLN. 

 Jedno wyróżnienie dla każdej z grup wiekowych, na dofinansowanie do wycieczki szkolnej lub pomocy 

naukowych w wysokości 1.000 PLN. 

 Komisja może przyznać dodatkowe nagrody za wyróżniające się prace. 

 

6. Postanowienia końcowe 

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo żądania udokumentowania poniesionych wydatków 

związanych z wykorzystaniem pieniędzy uzyskanych w ramach nagrody i wyróżnienia. 

 Wszelkie informacje związane z konkursem oraz jego przebiegiem są dostępne na stronie internetowej 

www.fundacja.veolia.pl 

 Dokumentacja dotycząca nagrodzonych prac, staje się własnością Organizatora Konkursu, który 

zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w ramach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, 

w szczególności w materiałach prasowych, Internecie, wydawnictwach drukowanych (np. folder, raport 

roczny, gazeta firmowa) oraz do ich przechowywania i przetwarzania w pamięciach komputerowych 

i wszelkich nośnikach danych Organizatora Konkursu. 

 Materiały zawierające wizerunek dziecka będą wykorzystane tylko na podstawie zgody wyrażonej 

na piśmie przez rodziców dziecka. 

 Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa. 

 

                                                                      


