
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU EURONET 50/50 MAX 

 

Organizator:  

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 

Cel konkursu: 

1. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży 

2. Kształtowanie postaw proekologicznych  

Informacje o konkursie: 

Konkurs jest skierowany do zespołów ds. energii ze szkół podstawowych, gimnazjów lub 

zespołów szkół zaangażowanych w realizację projektu EURONET 50/50 MAX na terenie 

Polski. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy zespół ds. energii zaangażowany w realizację 

projektu EURONET 50/50 MAX na terenie Polski. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ciekawego projektu gry lub zabawy 

edukacyjnej dotyczącej oszczędzania energii w języku polskim lub języku angielskim. 

3. W konkursie oceniane będą projekty w kategoriach:  

I. naklejki zachęcające do oszczędzania energii/wody, komiksy, plakaty;  

II. krzyżówki, kalambury, gry planszowe;  

II. gry multimedialne, opisy gier lub zabaw dydaktycznych związanych z 

            tematyką projektu EURONET 50/50 MAX.   

4. Projekt można wykonać dowolną techniką: ołówek, farby, kredki, wycinanki, 

wykorzystanie narzędzi komputerowych itp. 

5. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

a) Formularz zgłoszeniowy (w załączeniu) 

b) Pracę konkursową w formie elektronicznej (w formacie JPG, PDF-skan lub 

innej) 

c) Podpisaną zgodę na publikację przesłanych materiałów na stronach projektu 

www.euronet50-50max.eu/pl/ oraz na Facebooku projektu EURONET 50/50 

MAX(https://www.facebook.com/pages/Euronet-5050-MAX-

Polska/720621991338465) (treść zgody znajduje się w formularzu 

zgłoszeniowym) 
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6. Prace konkursowe należy dostarczyć w formie elektronicznej do 20 grudnia 2014 r.  

na adres: biuro@pnec.org.pl. 

7. W konkursie wezmą udział tylko prace, których otrzymanie zostanie potwierdzone 

informacją od Organizatora. 

8. Zgłoszenia nadesłane po ww. terminie lub niekompletne nie zostaną uwzględnione. 

9. W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele Organizatora. 

10. Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac i wyboru najlepszej pracy 

w każdej z kategorii konkursu.  

11. Organizator zastrzega możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień. 

12. Prace konkursowe będą oceniane z wykorzystaniem trzech głównych kryteriów: 

a) Poprawność merytoryczna 

b) Kreatywność 

c) Atrakcyjność  

13. Po zakończeniu konkursu, organizatorzy zobowiązują się do ufundowania nagród 

rzeczowych autorom najlepszych prac. 

Uwagi organizacyjne: 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych 

praw autorskich. 

3. Projekty, która zdobędą I miejsce oraz wyróżnienie (w obu wersjach językowych) 

w konkursie zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu www.euronet50-

50max.eu/pl/. 

4. Wszystkie prace mogą być wykorzystane przez Organizatora w celach promocyjnych, 

m.in. na stronie projektu www.euronet50-50max.eu/pl/ oraz na Facebooku projektu 

EURONET 50/50 MAX (https://www.facebook.com/pages/Euronet-5050-MAX-

Polska/720621991338465). 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 stycznia 2015 roku na stronie internetowej 

projektu www.euronet50-50max.eu/pl/ oraz na Facebooku projektu EURONET 50/50 

MAX(https://www.facebook.com/pages/Euronet-5050-MAX-

Polska/720621991338465). 

6. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki 

przedstawione w niniejszym Regulaminie. 

7. Wszystkie wątpliwości w sprawie regulaminu rozstrzyga Organizator. 

 

Nagrody 

1. Atrakcyjne zestawy edukacyjne. 
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