REGULAMIN KONKURSU
§1
Organizatorem konkursu jest Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, ul. Zielona 27, 90602 Łódź.
§2
Konkurs skierowany jest do grup uczniów wszystkich typów szkół lub innych niż szkoła
placówek, np. domów dziecka, internatów, świetlic (dopuszczalne jest także uczestnictwo
grup przedszkolnych).
W konkursie mogą wziąć udział grupy składające się z co najmniej 15 uczniów pod opieką
nauczyciela, grupę mogą wspierać rodzice, rodziny, inni pracownicy szkoły.
§3
Główne cele konkursu to:
- zainteresowanie uczestników i odbiorców konkursu tematyką bioróżnorodności;
- podniesienie stanu wiedzy nt. bioróżnorodności, korzyści przyrodniczych,
gospodarczych i społecznych z niej płynących i zagrożeń związanych z jej utratą;
- podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie zanikania różnorodności
biologicznej oraz przyczyn tego zjawiska;
- uwrażliwienie na problematykę zanikania bioróżnorodności, wykształcenie poczucia
osobistej odpowiedzialności za stan świata i wskazanie konieczności podejmowania
działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej;
- oddziaływanie – poprzez działania prowadzone przez młodzież – na stan świadomości
i postawy ich rodziców, kolegów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej;
- zachęcenie do działań i wyborów w życiu codziennym, które mogłyby spowalniać
proces zanikania bioróżnorodności, kształtowanie postaw sprzyjających ochronie
bioróżnorodności.
§4
Zadanie konkursowe polega na:
1. zorganizowaniu wydarzenia skierowanego do społeczności lokalnej w swojej
miejscowości (poza murami szkoły) w Światowym Dniu Bioróżnorodności 22
maja 2011 r. (w wyjątkowych sytuacjach, jeśli termin ten jest trudny do
dotrzymania wydarzenie można przeprowadzić wcześniej, przed 22 maja 2011
r.) oraz przesłanie relacji wg załączonego wzoru wraz z
dokumentacją
zdjęciową na adres organizatora. Koniecznym elementem wydarzenia ma być
„marsz ginących gatunków” czyli przemarsz ulicami miejscowości w
strojach/maskach zwierząt, podczas którego uczniowie-zwierzęta będą
milczeniem lub hasłami zwracać uwagę odbiorców na problem wymierania
gatunków. Przemarsz może być uzupełniony dodatkowymi elementami takimi
jak scenki, transparenty, rozdawanie ulotek, itp. W przygotowanie marszu
uczniowie mogą zaangażować rodziców i rodzinę.
2. wykonaniu w dowolnej technice plastycznej oraz dowolnym rozmiarze mapy
świata z naniesionymi ginącymi gatunkami (np. mapa narysowana kredą na
boisku szkolnym, mapa wyhaftowana, mapa ułożona z liści, mapy przestrzenne,
itp., dopuszczalna jest mapa w formie elektronicznej) oraz wykonanie zdjęć lub
skanów mapy i przesłanie ich na adres organizatora (prosimy nie przesyłać
oryginałów prac). Mapa powinna być pracą grupową uczniów.
3. warunek dodatkowy: aby szkoła została dopuszczona do konkursu, należy
przesłać oświadczenie o przeprowadzeniu przez nauczyciela/-li co najmniej 4
warsztatów
o
tematyce
bioróżnorodności
na
podstawie
materiałów

dostarczonych przez organizatora konkursu podczas szkoleń lub pobranych ze
strony internetowej konkursu.
§5
Uczestnicy przesyłają prace konkursowe (relację z dokumentacją fotograficzną oraz
zdjęcie lub skan mapy) na dysku CD lub DVD na adres organizatora z dopiskiem
„Bioróżnorodność” na kopercie. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
§6
Termin nadsyłania prac upływa w dn. 30 maja 2011 r. (liczy się data stempla
pocztowego, jednak prace muszą dotrzeć do siedziby organizatora nie później niż do dn.
10 czerwca 2011 r.)
§7
Praca konkursowa musi składać się z:
 wydrukowanego opisu marszu wg formularza dostępnego na stronie
http://bioroznorodnosc.zrodla.org zawierającego nazwę i adres szkoły oraz dane
autorów (imiona i nazwiska wszystkich członków zespołu i opiekuna)
 płyty CD lub DVD zawierającej:
o plik z opisem marszu w formacie RTF (o treści identycznej z wydrukiem)
o od 5 do 15 plików w formacie JPG zawierających fotografie z marszu
(minimalny rozmiar zdjęć to 1200 pikseli przy dłuższym boku)
o oraz fotografie (maksymalnie 5 zdjęć) lub skany wykonanej mapy świata
(minimalny rozmiar zdjęć to 1200 pikseli przy dłuższym boku)
Płyta musi być podpisana nazwą lub skrótem nazwy szkoły.
 dodatkowo załączyć można prasówkę wydarzenia (skany lub kserokopie lub
wydruki artykułów w prasie tradycyjnej lub elektronicznej, pliki audio i video lub
linki do nich – z audycji radiowych i telewizyjnych)
§8
Warunkiem dopuszczenia pracy do konkursu jest ponadto przesłanie organizatorom
podpisanych przez nauczyciela oświadczeń:
1. Oświadczam, że pracę konkursową pt. „…” (zarówno tekst jak i zdjęcia) zespół
składający się z uczniów (imiona i nazwiska) przygotował samodzielnie; osobiste,
jak i majątkowe prawa autorskie do pracy nie są ograniczone w zakresie objętym
niniejszym oświadczeniem. Utwór jest oryginalny, nie zawiera zapożyczeń z
innych dzieł, które mogłyby spowodować odpowiedzialność ODE Źródła, oraz nie
narusza żadnych praw osób trzecich. Wszystkie przytoczone w pracy teksty
dosłowne innych autorów udokumentowane zostały w formie cytatów.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie pracy na stronie internetowej
konkursu i w publikacjach pokonkursowych.
2. Oświadczam, że w okresie od …… do ………. przeprowadziłem/-łam … warsztatów
nt. bioróżnorodności dla uczniów na podstawie materiałów otrzymanych podczas
szkoleni/ pobranych ze strony internetowej projektu „Nie znikaj”.
§9
Praca nie podlega ocenie, jeśli nie spełnia warunków opisanych w §7 i §8 regulaminu,
w szczególności jeśli:
- nie zawiera wydrukowanego formularza z opisem marszu,
- płyta jest uszkodzona i nie jest możliwe jej odczytanie,
- płyta nie jest podpisana,
- plik tekstowy na płycie jest w innym formacie niż RTF, a pliki graficzne w innym
formacie niż JPG,
- do pracy nie są jest dołączone podpisane oświadczenia, o którym mowa w §8,
- praca została wysłana po 30 maja 2011 r.,
- praca wpłynie do biura organizatora po 10 czerwca 2011 r. (niezależnie od daty
nadania).
§ 10
Oceny prac konkursowych dokona jury, powołane przez organizatorów, w składzie:
- koordynator projektu (przewodniczący jury),
- przedstawiciel ODE „Źródła”,
- fotograf,

- plastyk
- specjalista ds. ochrony przyrody.
Decyzje jurorów podejmowane są zwykłą większością głosów podczas głosowania. Jury
pracuje w oparciu o regulamin konkursu. Jury podejmuje decyzje w sprawie przyznania
nagród. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji jury.
§ 11
Ocena jury będzie dwustopniowa, formalna i merytoryczna:
Ocena formalna:
Podczas oceny formalnej jury będzie brało pod uwagę:
- czy formularz konkursowy jest wypełniony prawidłowo,
- czy podpisane są obowiązkowe oświadczenia,
- czy ilość uczniów zaangażowanych w realizację wynosi co najmniej 15,
- czy zrealizowane zostały co najmniej 4 zajęcia na podstawie otrzymanych
materiałów.
Ocena merytoryczna:
Wydarzenia wraz z „Marszem ginących gatunków”
Ocenie jury podlegać będzie pomysłowość uczestników, przebieg wydarzenia, elementy
dodatkowe oraz zaangażowanie dodatkowych osób poza uczniami (na podstawie relacji),
estetyka i pomysłowość w wykonaniu strojów i scenografii (na podstawie zdjęć). Ważnym
elementem działania jest poinformowanie lokalnych mediów o wydarzeniu, szkoły
otrzymają wzorcową informację prasową (nagroda dodatkowa dla najlepiej
wypromowanego wydarzenia, na podstawie przesłanej prasówki).
Mapa
Ocenie jury podlegać będzie pomysłowość uczestników, estetyka wykonania oraz
prawidłowe rozmieszczenie organizmów na mapie.
§ 12
W konkursie przyznanych zostanie 10 równorzędnych nagród w trzech grupach
wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne (lub czterech, jeśli
do konkursu dołączą przedszkola lub szkoły specjalne) proporcjonalnie do ilości zgłoszeń
z danej grupy wiekowej. Nagrodą będzie zestaw składający się z fototapety o rozmiarach
18m2 (3x6 m) przedstawiającej plastyczną mapę świata z przedstawionymi krajobrazami
i gatunkami ginących gatunków oraz w zależności od grupy wiekowej zestaw do
obserwacji ptaków (lunety lub lornetki) lub zestaw realistycznych pacynek zwierząt oraz
dyplomy.
Łączna wartość nagród rzeczowych to ok. 28 000 zł.
Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania za udział w konkursie.
Nie ma możliwości wymiany nagród oraz ich zamiany na ekwiwalent pieniężny.
Zwycięzcom konkursu nagrody zostaną wysłane pocztą.
§ 13
Wyniki
konkursu
zostaną
ogłoszone
na
stronie
internetowej
konkursu
http://bioroznorodnosc.zrodla.org do dn. 15 czerwca 2011 r., a zespoły zwycięskie
zostaną również poinformowane indywidualnie.
§ 14
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych na swojej
stronie internetowej oraz w publikacjach pokonkursowych.
§ 15
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i jego
rozstrzygnięcia i zmiany sposobu podziału nagród. Ewentualne zmiany zostaną
umieszczone na stronie internetowej konkursu.
§ 16
Biuro organizacyjne konkursu: ODE „Źródła”, Łódź 90-602, ul. Zielona 27, tel. 42 632 03
11, 42 632 81 18, fax 42 291 14 50, kom. 519 326 988 lub 507 575 535, e-mail:
ewa.kaminska@zrodla.org.pl, office@zrodla.org

