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REGULAMIN KONKURSU
„ŚMIECI W SIECI”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Śmieci w sieci”.
§2
Organizatorem konkursu jest Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne we współpracy z Centrum
Edukacji Ekologicznej w Ełku.
§3
Konkurs organizowany jest w ramach Kampanii „Efektywne gospodarowanie odpadami”.
Celem konkursu jest zwiększenie świadomości adresatów o rodzajach odpadów
pojawiających się w gospodarstwach domowych i metodach postępowania z nimi, jak
również uświadomienie zalet segregacji odpadów i ich ponownego wykorzystania.
§4
Przedmiotem konkursu jest strona internetowa o tematyce odpadowej, przedstawiająca
mechanizm powstawania odpadów, ich rodzaje i metody postępowania z nimi. Zwycięska
strona zostanie podpięta do strony internetowej Centrum Edukacji Ekologicznej
www.cee.elk.pl.
II. UCZESTNICY I WARUNKI UCZESTNICTWA
§1
Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatów:
ełckiego, oleckiego i gołdapskiego oraz z gminy Biała Piska.
§2
Prace muszą być indywidualne. Prace zbiorowe nie będą oceniane.
§3
Strona powinna zostać napisana w html, php lub flash oraz zawierać co najmniej 10 podstron.
Na stronie powinny znaleźć się następujące informacje:
- jak powstają odpady i jakie rodzaje odpadów można wyróżnić
- czym jest segregacja odpadów i jaki jest jej cel
- jakie korzyści wynikają z segregacji
- jakie stosuje się metody segregacji
- zasada 3R (reduce, reuse, recycle)
- inne zagadnienia powiązane z gospodarką odpadami
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§3
1. Uczestnik konkursu powinien:
 dostarczyć pracę w formie cyfrowej
 dołączyć czytelnie wypełniony druk zgłoszenia. Formularz zgłoszeniowy można
pobrać w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, ul. Parkowa 12 lub na stronie
www.cee.elk.pl/konkursy.html.
2. Dane uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i
ewentualnego przyznania nagród. Poprzez podanie danych uczestnik wyraża zgodę na
opublikowanie jego nazwiska na liście nagrodzonych.
3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich
na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w
wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
4. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację jego wszystkich warunków.
§4
1. Prace należy dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora lub przesłać pocztą na adres:
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk, z dopiskiem „Śmieci
w sieci” do 20 maja 2011, do godz. 16:00.
2. W przypadku przesłania pracy pocztą, o zakwalifikowaniu jej do konkursu decyduje data
stempla pocztowego. Prace przysłane po terminie nie będą oceniane.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
§5
Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa,
zwana dalej Komisją.
2. Komisję powołuje organizator.
3. Komisja dokona oceny prac i przyzna nagrody za trzy najlepsze prace.
4. Nagrodami w konkursie są:
 I miejsce - netbook
 II miejsce – kamera cyfrowa
 III miejsce – cyfrowy aparat fotograficzny
5. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla
autorów prac nienagrodzonych.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna.
7. Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona 3 czerwca 2011 w Internecie na stronie CEE,
http://www.cee.elk.pl.

