Regulamin konkursu edukacyjnego
QUIZ – „OZE-ciaki”
dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z terenu Miasta Rzeszowa
w ramach Kampanii edukacyjnej.
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „OZE-ciaki” dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych
z terenu Miasta Rzeszowa w ramach Kampanii edukacyjnej 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. Współorganizatorem konkursu „OZE-ciaki” dla uczniów klas IV-VII szkół
podstawowych z terenu Miasta Rzeszowa w ramach Kampanii edukacyjnej zwanym
dalej „Konkursem” jest Województwo Podkarpackie.
3. Kampania edukacyjna finansowana jest ze środków Samorządu Województwa
Podkarpackiego.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest:
 edukacja uczniów szkół podstawowych w zakresie efektywnego wykorzystania
energii i jej oszczędzania oraz możliwości wykorzystania energii alternatywnej,
 wypracowanie proekologicznych postaw konsumenckich wśród dzieci klas IV-VII
szkół podstawowych, zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii,
a także:
 uwrażliwienie na problemy ochrony środowiska i wszystkich jego elementów,
 rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów szkół podstawowych.
§3
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych
z terenu Miasta Rzeszowa w roku szkolnym 2017/2018.
2. Do konkursu jedna szkoła może zgłosić do dnia 27 listopada 2017 r. maksymalnie
5 uczestników. Dopuszcza się rejestrację większej liczy uczestników, którzy wpisani
zostaną na listę rezerwową.
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3. Informacje o osobach, zakwalifikowanych do konkursu z listy rezerwowej zostanie
przedstawiona 29 listopada 2017 r.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi
przygotowanymi przez organizatora konkursu, związanymi z Odnawialnymi Źródłami
Energii.
5. Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu:
a. Energia słoneczna
b. Energia wiatru
c. Energia wód
d. Energia geotermalna
e. Biomasa
f. Biogaz
g. Ochrona środowiska
6. Aby wziąć udział w konkursie, należy dołączyć kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1 do
Regulaminu) oraz zgodę rodzica lub opiekuna na udział w konkursie (Załącznik nr 2
do Regulaminu).
7. Uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa w konkursie oraz drobne
upominki.
8. Zgłoszenia uczniów wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać do dnia
27listopada 2017 roku:
 Osobiście lub pocztą na adres: Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z
o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Szopena 51/213, 35–959 Rzeszów,
(decyduje data stempla pocztowego).
lub
 elektronicznie: skany podpisanych dokumentów na adres e-mail:
biuro@pae.org.pl.
§4
Sposób przeprowadzenia konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujący sposób:
I etap:
1. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu – do 27 listopada 2017r.
2. Ogłoszenie listy uczestników – 29 listopada 2017 r.
3. Udostepnienie materiałów edukacyjnych dla uczestników konkursu na stronie
internetowej www.pae.org.pl w zakładce „Aktualności” - do 1 grudnia 2017 r.
II etap:
1. Quiz „OZE-ciaki” -18 grudnia 2017 r.
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów dla uczestników
konkursu – 18 grudnia 2017 r.
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest uczestnictwo w Quizie z tematyki odnawialnych
Źródeł Energii.
3. Nagrody główne zostaną przyznane osobom, które uzyskały największą liczbę
punktów.
4. Laureaci Konkursu zostaną wytypowani przez Komisję Konkursową.
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§5
Komisja konkursowa
1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa
powołana przez Podkarpacką Agencję Energetyczną.
2. Obsługę techniczną Komisji Konkursowej zapewnia Podkarpacka Agencja
Energetyczna.
3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
a) 1 przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
b) 2 przedstawicieli Podkarpackiej Agencji Energetycznej.
§6
Ogłoszenie wyników
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas konferencji podsumowującej Kampanię
edukacyjną, która odbędzie się 18 grudnia 2017 r. w sali audytoryjnej
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza
Cieplińskiego 4, 35–010 Rzeszów.
2. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone również na stronie internetowej
Organizatorów, po konferencji podsumowującej.
§7
Nagrody
1. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymują nagrody rzeczowe.
2. Dla pozostałych uczestników przewidziane są dyplomy uczestnictwa i drobne
upominki.
3. Laureatom Konkursu przysługuje wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie
szkolnym zgodnie z odrębnymi przepisami.
§8
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników i ich opiekunów na finał
konkursu.
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 konkursu

edukacyjnego: QUIZ – „OZE-ciaki”.
2. Organizator, bez podania przyczyny, zastrzega sobie prawo do:
a) przerwania konkursu,
b) zmiany zasad konkursu,
c) unieważnieniu konkursu.
3. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga
Przewodniczący Komisji Konkursowej.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu edukacyjnego:

QUIZ – „OZE-ciaki”.
dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych
z terenu Miasta Rzeszowa
w ramach Kampanii edukacyjnej.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
IMIĘ I NAZWISKO
UCZESTNIKA
SZKOŁA

KLASA
WIEK
IMIĘ I NAZWISKO
NAUCZYCIELA

………………………………………………………………….
( data, pieczęć Szkoły)
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Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu edukacyjnego:

QUIZ – „OZE-ciaki”.
dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych
z terenu Miasta Rzeszowa
w ramach Kampanii edukacyjnej.

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA
w konkursie edukacyjnym: QUIZ – „OZE-ciaki”.
dla uczniów klas IV-VII szkól podstawowych z terenu Miasta Rzeszowa
w ramach Kampanii edukacyjnej.

Jako rodzić (opiekun prawny) korzystający z pełni władzy rodzicielskiej wobec

………………………………..…………………………………………………………………
( Imię i nazwisko dziecka)

Udzielam niniejszym zgody na udział mojego dziecka (dziecka pozostającego pod moją
prawną opieką) w konkursie.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne
w dowolnym czasie i formie.

wykorzystywanie

nadesłanej

na

konkurs

pracy

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu, który rozumiem
i w pełni akceptuję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających
z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. poz. 926
z późn. zm.).

….……..……………………………………………………..
(Data, imię, nazwisko i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)
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