Regulamin konkursu w ramach kampanii szkoleniowej
„ Słońce, wiatr, biomasa, woda, Podkarpaciu energii doda”
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa
podkarpackiego

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu

w ramach kampanii szkoleniowej z zakresu odnawialnych

źródeł energii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zwanym dalej „ Konkursem” jest
Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Szopena
51/213, 35 – 959 Rzeszów, zwana dalej w skrócie PAE.
2. Organizatorem kampanii szkoleniowej z zakresu odnawialnych źródeł energii dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych zwanej dalej „ Kampanią” jest Województwo Podkarpackie,
w ramach której organizowany jest konkurs.
3. Kampania finansowana jest ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

§2
Cel kampanii
Celem kampanii jest:


edukacja młodzieży w zakresie efektywnego wykorzystania energii i jej oszczędzania
oraz właściwego wykorzystania rozwiązań dotyczących energii alternatywnej,



wypracowanie proekologicznych postaw konsumenckich wśród młodzieży wkraczającej
w dorosłe życie, zainteresowanej wiedzą o środowisku naturalnym i działaniami
w zakresie zrównoważonego rozwoju i oszczędności energii,

a także:


uwrażliwienie na problemy ochrony środowiska i wszystkich jego elementów.

§3
Sposób przeprowadzenia kampanii
1. Kampania zostanie przeprowadzona w następujący sposób:
1) I etap– rejonowy w dniach 20 października- 20 listopada 2015 roku,
2) II etap- wojewódzki (Rzeszów) w dniu 27 listopada 2015 roku.
2. Osoby zakwalifikowane do Finału Wojewódzkiego będą uczestniczyć w warsztatach
szkoleniowych przygotowujących do finału. Warsztaty szkoleniowe
będą

przeprowadzane

w pracowni Odnawialnych Źródeł Energii, gdzie specjaliści przedstawią

problematykę i zagadnienia związane z tematyką konkursu, a także zostaną
przeprowadzone praktyczne pokazy możliwość wykorzystania OZE.
3. Podsumowaniem etapu wojewódzkiego będzie konferencja, na której zostaną wręczone
dyplomy i nagrody rzeczowe.
4. Konkurs przeprowadza się w formie testów. Suma punktów zdobytych z testu
w II etapie konkursu decydować będzie o miejscu na liście rankingowej.
5. Testy przygotuje Wojewódzka Komisja Konkursowa.

§4
Warunki uczestnictwa i zgłoszeń w kampanii
1. Kampania adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych- licea ( klasy I – III)
i technika (klasy I- IV) z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym
2015/2016.
2. Za poinformowanie szkół ponadgimnazjalnych (licea i technika) o możliwości wzięcia
udziału w konkursie odpowiada Starostwo Powiatowe.
3. Do konkursu może przystąpić pięć szkół z każdego powiatu. O udziale
w kampanii decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej typuje do I etapu konkursu nie więcej niż trzech
zainteresowanych tematyką uczniów.
5. Przystępując do konkursu dyrektor szkoły zobowiązuje się do zorganizowania
we własnym zakresie opieki nad uczestnikami oraz ewentualnego transportu.
6. Uczestnicy etapów rejonowych otrzymują dyplomy uczestnictwa w konkursie.
7. Zgłoszenia uczestnictwa w kampanii (załącznik nr 1) w formie elektronicznej
dyrektorzy szkół przesyłają do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (Podkarpacka
Agencja Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Szopena 51/213, 35 –
959 Rzeszów), email: a.zgorska@pae.org.pl , do dnia 20 października 2015 roku.

§5
Przebieg kampanii
1. I etap Konkursu organizują Rejonowe Komisje Konkursowe.
1.1. Miejscem przeprowadzenia I etapu konkursu jest:
 Rzeszów, powiaty– Rzeszowski, Strzyżowski, Łańcucki, Jarosławski,
Lubaczowski, Leżajski, Przeworski.
 Tarnobrzeg, powiaty– Tarnobrzeski, Stalowowolski, Niżański, Kolbuszowski.
 Krosno, powiaty– Krośnieński, Jasielski, Brzozowski, Dębicki, Ropczycko–
Sędziszowski, Mielecki.
 Przemyśl, powiaty– Przemyski, Sanocki, Bieszczadzki, Leski.
1.2. Osoby zgłoszone do

etapu rejonowego konkursu wezmą udział w warsztatach

przedstawiających tematykę odnawialnych źródeł energii.

1.3. Po zakończeniu każdego szkolenia rejonowego zostanie przeprowadzony test,
na podstawie którego wybrani zostaną uczniowie kwalifikujący się do wojewódzkiego
etapu konkursu.
1.4. Finaliści zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego zostaną wyznaczeni po zakończeniu
wszystkich szkoleń przewidzianych w ramach etapu rejonowego.
1.5. Do finału wojewódzkiego zakwalifikuje się pierwsze 100 osób, które osiągnęły
największą ilość punktów z testu.
1.6. Informacja dotycząca finalistów konkursu zostanie przesłana do dyrekcji szkół, których
uczniowie zakwalifikowali się do finału, w terminie siedmiu dni od daty zakończenia
ostatniego szkolenia rejonowego.
2. II etap konkursu organizuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa.
2.1. Miejscem przeprowadzenia II etapu konkursu jest Rzeszów.
2.2. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej po otrzymaniu zaklejonej
i opieczętowanej koperty z nadrukiem TESTY zawierającej ich druki, w wyznaczonym
dniu konkursu komisyjnie otwiera zaklejoną i opieczętowaną kopertę i rozdaje testy
uczestnikom II etapu.
2.3. Finaliści w nieprzekraczalnym czasie 60 minut rozwiązują testy składające się z 40 pytań
zamkniętych, wielokrotnego wyboru. Za każdą odpowiedź można uzyskać 0 lub 1 punkt.
3. Wojewódzka Komisja Konkursowa wyłoni 5 laureatów spośród finalistów, którzy uzyskają
łącznie największą liczbę punktów z testów oraz odpowiedzi ustnych.
4.

O miejscu uzyskanym w finale decyduje suma punktów uzyskanych z testu.

5. W przypadku uzyskania przez laureatów takiej samej liczby punktów, Wojewódzka Komisja
Konkursowa przeprowadzi dogrywkę w formie dodatkowych pytań testowych (test). Jeżeli
wyniki te są jednakowe,

to o zdobyciu pierwszego miejsca zadecydują odpowiedzi

na dodatkowe pytania ustne przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursową
(3 pytania, ocena w skali 0 – 1 pkt.).
6. Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest ostateczna.
7. W końcowym etapie zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca konkurs, wezmą
w niej udział osoby zaangażowane w konkurs, przede wszystkim uczniowie, władze szkolne
i samorządowe oraz lokalne media. Podczas konferencji zostaną ogłoszone wyniki konkursu.
Ponadto na uroczystym rozdaniu nagród podczas konferencji, laureaci konkursu zostaną
obdarowani

nagrodami,

dyplomami

potwierdzającymi

uczestnictwo

w

konkursie.

§6
Zakres zagadnień wymaganych w konkursie
Zagadnienia wymagane do udziału w konkursie obejmują:
 energia w życiu codziennym;
 przykłady efektywnego wykorzystania energii;
 przykłady marnotrawienia energii;
 wpływ konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii na środowisko
naturalne, zmiany klimatu;
 sposoby zmiany zachowań i ukierunkowanie ich na oszczędzanie energii
(jak oszczędzać energię na co dzień);
 tematyka odnawialnych źródeł energii w kontekście korzyści jakie wynikają
z ich wykorzystania.

§7
Nagrody
1. Laureatom Konkursu przysługuje wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie szkolnym
zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zdobywcy pięciu pierwszych miejsc w wojewódzkim etapie konkursu otrzymują nagrody
rzeczowe.
3. Dla pozostałych uczestników przewidziane są dyplomy uczestnictwa i drobne upominki.

§8
Przygotowanie konkursu
1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana
przez Podkarpacką Agencję Energetyczną.
2. Obsługę techniczną Wojewódzkiej Komisji Konkursowej zapewnia Podkarpacka Agencja
Energetyczna.
3. W skład Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wchodzą:

a. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
(1 osoba).
b. Przedstawiciele Podkarpackiej Agencji Energetycznej (3 osoby).
4. Rejonowe komisje konkursowe powołuje koordynator konkursu Podkarpacka Agencja
Energetyczna w skład której wejdą:
a. Przedstawiciele Podkarpackiej Agencji Energetycznej (3 osoby na powiat).
5. Podkarpacka Agencja Energetyczna zastrzega sobie możliwość zmiany składu komisji
po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych przez ogłoszenie tej informacji
na stronie internetowej pod adresem www.pae.org.pl.

§9
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników i ich opiekunów na I i II etap
konkursu.
2. W trakcie rozwiązywania testów konkursowych na sali mogą przebywać wyłącznie
uczestnicy konkursu i członkowie komisji konkursowych.
3. Wszelkie dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać w Podkarpackiej
Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Szopena 51/213, 35 – 959
Rzeszów, lub telefonicznie pod nr telefonu 017 867 62 80/81. Informacja o konkursie
zamieszczona jest również na stronie internetowej PAE www.pae.org.pl zakładka
Kampania 2015 – szkoły ponadgimnazjalne.
4. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

