REGULAMIN KONKURSU „Już Wiem”

§ 1 Organizator i cel konkursu

1.Organizatorem konkursu „Już wiem”, zwanego dalej: „Konkursem” jest Starostwo Powiatowe
w Bochni, ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia, zwane dalej :„Organizatorem”.
2.Konkurs ma na celu promowanie zachowań przyjaznych środowisku. Podniesienie świadomości
ekologicznej i wzrost wiedzy z zakresu gospodarki odpadami i ich segregacji.
3.Ideą konkursu jest wyróżnienie uczniów, którzy posiadają największą wiedzę na temat działań
w zakresie prawidłowych postaw proekologicznych.
4.Konkurs „Już Wiem” jest jednym z zadań projektu „Ekopozytywni Powiat Bocheński”, finansowanego
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

§ 2 Uczestnicy konkursu

1.Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół współrealizujących projekt Ekopozytywni, którzy
przystąpili do uczestnictwa w projekcie „Ekopozytwni Powiat Bocheński”.
2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie testu on-line, podanie prawidłowego adresu
e-mail oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniej
opcji w czasie wypełnienia testu.

§ 3 Zasady konkursu

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie ze szkoły realizującej projekt.
2. Konkurs jest konkursem wiedzy na temat prawidłowych postaw proekologicznych.
3. Uczestnicy będą rozwiązywali elektroniczny test składający się z 12 pytań testowych zamkniętych
jednokrotnego wyboru punktowanych 0-1 oraz trzech pytań otwartych punktowanych 0-6.

4. Link do testów zostanie wysłany na adres meilowy szkoły.
5. Test zostanie aktywowany 15 października o godzinie 0:00. Zostanie zamknięty 15 października o
godzinie 23.59.
6. Test można wysłać tylko raz, wielokrotne przesłanie testu oznacza wykluczenie z konkursu
7. Test zostanie przeprowadzony w oparciu o narzędzie formularze google. .

§ 4 Ocena formalna i merytoryczna

1.Ocenę formalną zgłoszeń do Konkursu przeprowadza Organizator.
2.Ocenę merytoryczną zgłoszeń spełniających warunki formalne przeprowadza komisja konkursowa w
skład której wchodzą:
1. Pani Katarzyna Kępa – Hamuda - Główny Specjalista w Starostwie Powiatowym w Bochni
2. Pani Sabina Kierepka - Główny Specjalista w Starostwie Powiatowym w Bochni
3. Pan Mateusz Mulka - Inspektor w Starostwie Powiatowym w Bochni

§ 5 Laureaci konkursu i nagrody

1.Dla wszystkich laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe.
2.Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie www.powiat.bochnia.pl, a laureaci
zostaną powiadomieni o tym fakcie na adres meilowy wskazany podczas wypełniania testu.
4.Szczegółowe informacje o poszczególnych miejscach zdobytych przez laureatów Konkursu zostaną
podane na stronie www.

§ 6 Postanowienia końcowe

1.Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu.
4.Od oceny formalnej zgłoszeń i merytorycznej oceny prac konkursowych nie przysługuje odwołanie.
Konkurs został zorganizowany dzięki dofinansowaniu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

