Regulamin konkursu
„MOBILIZACJA”

I. Organizatorzy
Konkurs organizowany jest w ramach wydarzenia Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu,
którego patronami są Komisja Europejska, Ministerstwo Infrastruktury oraz Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich w Słupsku i Miasto Gorlice.
II. Forma konkursu:
1. Dyrektorzy szkół wyznaczają pracownika szkoły - osobę odpowiedzialną za konkurs.
2. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie zdjęć oraz podanie liczby uczestników.
3. Zdjęcia oraz liczbę uczestników zatwierdza osoba odpowiedzialna za konkurs w danej
placówce.
III. Cele konkursu
1. Podniesienie świadomości młodzieży na temat ochrony środowiska
2. Wzmocnienie postawy proekologicznej u młodzieży, jako pokolenia przyszłych decydentów.
3. Kształtowanie postaw dążących do korzystania z proekologicznych form transportu tj.
carsharing (współdzielenie pojazdu), jada na rowerze, jazda na hulajnodze, jazda na
rolkach/deskorolkach, podróżowanie transportem publicznym, używanie pojazdów zasilanych
elektrycznie oraz pojazdów określanych jako ekologiczne.
4. Popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony powietrza w najbliższym otoczeniu.
IV. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do uczniów i pracowników Miejskich Zespołów Szkół w Gorlicach.
V. Warunki uczestnictwa
1. Zdjęcie konkursowe ma przedstawiać ekologiczne środki lokomocji, jakimi uczniowie dojechali
na zajęcia tj. rowery, hulajnogi, rolki, deskorolki i inne określane jako ekologiczne. Zdjęcie
powinno zostać wykonane na terenie Szkoły.
2. Szkoła zgłasza do konkursu 10 zdjęć oraz liczbę osób, które dotarły do szkoły wykorzystując
środki lokomocji ujęte w pkt III. ppkt. 3.
3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia wykonane w terminie 16-22 września 2018.
4. Wzór karty zgłoszeniowej znajduje się w załączniku do Regulaminu.

VII. Terminy
Termin ogłoszenia konkursu: 14.09.2018 r.
Karty należy wysyłać w terminie do 24.09.2018 na adres mailowy: ekodoradca@um.gorlice.pl
VIII. Zasady wyboru zwycięzcy
1. Zgłoszenie musi być kompletne tj. zawierać 10 fotografii oraz listę stanowiącą załącznik do
Regulaminu.
2. Liczba uczniów oraz pracowników, którzy spełnili warunki uczestnictwa zostaje podzielona
przez liczbę uczniów danej placówki oraz pomnożona przez 100%. Da to procentowy udział
uczestników konkursu w stosunku do liczby uczniów danej placówki.
3. Liczba pracowników szkoły nie jest brana pod uwagę przy liczeniu współczynnika udziału, dzięki
czemu udział pracowników placówki zwiększa szanse na wygraną.
IX. Nagrody
Nagroda w konkursie jest Zestaw głośników CREATIVE INSPIRE T3300 o wartości 215,00 PLN.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Urzędu Miejskiego w Gorlicach www.gorlice.pl nie
później niż 28.09.2018r.
O terminie wręczenia nagrody zwycięzca zostanie powiadomiony.
X. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej UM w Gorlicach www.gorlice.pl
2. Wszystkie zdjęcia biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora, który zastrzega
sobie prawo do ich publikacji.
3. Każda palcówka biorąca udział w konkursie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
W razie pytań i wątpliwości, szczegółowe informacje można uzyskać u Ekodoradcy Urzędu Miejskiego
w Gorlicach – Pani Kamili Pakuły pod numerem telefonu 572 908 868 w godzinach pracy Urzędu.

Załącznik do Regulaminu konkursu „MOBILIZACJA”

Nazwa i adres placówki:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za konkurs:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Liczba uczniów/pracowników placówki:

……………………………./………………………….

Podpis osoby odpowiedzialnej za konkurs

……………………………………………………………………

Podpis Dyrektora placówki oraz pieczęć szkoły

……………………………………………………………………

