REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO PROMUJĄCE
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA PODKARPACIU,
TOWARZYSZĄCEGO KAMPANII SZKOLENIOWEJ
„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH”.
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Województwo Podkarpackie, z siedzibą
w Rzeszowie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.
2. Współorganizatorem konkursu jest Podkarpacka Agencja Energetyczna
Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Szopena 51 lok. 213, 35-959 Rzeszów,
tel. 17 867 62 80.
3. Konkurs w ramach Kampanii szkoleniowej „Odnawialne źródła energii dla
uczniów szkół średnich” finansowany jest ze środków Samorządu
Województwa Podkarpackiego.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego hasła promującego odnawialne
źródła energii w województwie podkarpackim adresowanego do młodzieży szkolnej.
Hasło powinno odzwierciedlać specyfikę oraz uwzględniać atuty przyrodnicze,
kulturowe, historyczne i gospodarcze województwa. Hasło będzie używane do celów
promocyjnych i popularyzatorskich w kampaniach z zakresu odnawialnych źródeł
energii kierowanych do młodzieży szkolnej.
§3
Warunki uczestnictwa, forma dostarczenia propozycji haseł
1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów szkół średnich z terenu
województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015.
2. Informacja o konkursie zostanie rozpowszechniona w formie elektronicznej
(poprzez stronę internetową PAE oraz wysyłanie maili do szkól) oraz
papierowej, tj. stosownym pismem zapraszającym do udziału w konkursie.
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno hasło.
4. Zgłoszenie hasła odbywa się poprzez przesłanie go drogą elektroniczną
na adres e-mail: biuro@pae.org.pl. W temacie wiadomości należy
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wpisać: Konkurs na hasło. Celem identyfikacji, zgłoszenia powinny być
wysyłane wyłącznie z adresu e-mailowego szkoły.
5. Zgłoszenie hasła odbywa się na formularzu stanowiącym załącznik
do niniejszego Regulaminu.
6. Hasła nadesłane bez podania nazwiska autora nie będą oceniane.
§4
Czas trwania konkursu
1. Konkurs
trwa
od
daty
ogłoszenia
na
stronie
www.pae.org.pl/hasloOZE do dnia 19 grudnia 2014 roku.
2. Hasła nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą
(decyduje data wysyłania e-maila).

internetowej
rozpatrywane

§5
Komisja konkursowa
1. Oceny nadesłanych prac i wyboru hasła dokona Komisja konkursowa
powołana przez Organizatora.
2. W skład Komisji konkursowej wchodzi:
a) 2 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
b) 2 przedstawicieli Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.
w Rzeszowie
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składu komisji po uprzednim
powiadomieniu zainteresowanych przez ogłoszenie tej informacji na stronie
internetowej pod adresem www.pae.org.pl/hasloOZE
4. Hasła oceniane będą wg następujących kryteriów:
a) wartości projektowe: inspirowane walorami przyrodniczymi, kulturowymi,
gospodarczym,
oddanie
specyfiki,
elementów
charakterystycznych,
oryginalność, zwięzłość,
b) wartości marketingowe: wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość
rozpoznawania i zapamiętywania, identyfikacja z obszarem województwa
podkarpackiego,
c) wartości użytkowe: czytelność i funkcjonalność,
d) uwzględnienie grupy docelowej, do której kierowane jest hasło.
5. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
§6
Prawa autorskie
1. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie
w zgłoszonym do konkursu haśle praw osób trzecich, a w szczególności praw
autorskich.
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw
autorskich do zgłoszonej pracy na rzecz Organizatora w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia postępowania konkursowego, a w szczególności
do jego publikacji.
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3. Wybór zwycięskiego hasła jest równoznaczny z przekazaniem Organizatorowi
prawa do dowolnego jego wykorzystywania – przekazaniem całości praw
do pracy na rzecz Organizatora.
4. Udział w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
§7
Ogłoszenie wyników
1. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej
www.pae.org.pl/hasloOZE w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.
2. Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu stosownym
pismem.
§8
Nagrody
1. Laureat konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.
2. Autorowi zwycięskiego hasła nie przysługują żadne dodatkowe wynagrodzenie
z tytułu wykorzystania przez Organizatora nagrodzonego hasła.
§9
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników i ich opiekunów.
2. Wszystkie informacje o konkursie dostępne są stronie internetowej
www.pae.org.pl/hasloOZE.
3. Organizator, bez podania przyczyn, zastrzega sobie prawo do:
- przerwania konkursu,
- zmiany zasad konkursu
- unieważnienia konkursu.
4. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie
na stronie internetowej www.pae.org.pl/hasloOZE.
5. Wszelkie dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać
w Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą
w Rzeszowie, ul. Szopena 51 lok. 213, 35-959 Rzeszów, tel. 17 867 62 80,
e-mail: biuro@pae.org.pl.
6. Sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga
Przewodniczący Komisji konkursowej.
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Załącznik do Regulaminu konkursu
na „Hasło promujące odnawialne źródła energii na Podkarpaciu”
towarzyszącego kampanii szkoleniowej
„Odnawialne źródła energii dla uczniów szkół średnich”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU NA HASŁO PROMUJĄCE
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA PODKARPACIU*

1. Imię i nazwisko autora hasła:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2. Imię i nazwisko opiekuna oraz adres szkoły:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

3. Tel. kontaktowy uczestnika/opiekuna:
………………………………………………………………………………………………….
4. Treść hasła zgłaszanego do konkursu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

* załącznik do pobrania na stronie www.pae.org.pl/hasloOZE
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