Regulamin Konkursu
„Promowanie idei bezpieczeństwa ekologicznego w przestrzeni lokalnej”

I.

ORGANIZATOR I CELE KONKURSU

Konkurs pn. „Promowanie idei bezpieczeństwa ekologicznego w przestrzeni
lokalnej”. organizowany jest przez Kolegium Jagiellońskie - Toruńską Szkołę Wyższą
w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „ Salutaris”.
Celem konkursu jest promowanie idei bezpieczeństwa ekologicznego wśród mieszkańców
regionu

oraz

kształtowanie

aktywnych

postaw

na

rzecz

szeroko

pojmowanego

bezpieczeństwa lokalnego.

II. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Konkurs przeprowadzony zostanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w
terminie od 26 marca do 30 maja 2021 r.
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:
a) Młodzież szkól podstawowych,
b) Młodzież szkół ponadpodstawowych,
c) Studenci uczelni wyższych,
Pierwszy etap Konkursu odbędzie w ramach jednostek oświatowych lub uczelni wyższych
zgłoszonych do udziału. Drugi etap konkursu odbędzie się w siedzibie KJ-TSW w Toruniu,
ul. Jęczmienna 23.

III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikami
ponadpodstawowych

konkursu

mogą

być

uczniowie

szkół

podstawowych,

oraz studenci uczelni wyższych z terenu województwa kujawsko-

pomorskiego. W konkursie poszczególne szkoły lub uczelnie może reprezentować dowolna
liczba osób. Uczestnicy konkursu składają Formularz Zgłoszeniowy (Zał. nr 1 do regulaminu)
w terminie do 16 kwietnia 2021 r.
Formularz Zgłoszeniowy można składać:
a) droga pocztową na adres: Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa,
ul. Jęczmienna 23, 87-100 Toruń

(z dopiskiem KONKURS – Bezpieczeństwo

Ekologiczne)
b) drogą mailową na adres: konkurs@kj.edu.pl
Organizatorzy

nie

ponoszą

odpowiedzialności

za

usługi

doręczenia

przesyłki,

w szczególności opóźnienie lub uszkodzenie.
IV. PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie uczestnicy zgłaszają
udział w konkursie poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (do 16
kwietnia 2021 r.), następnie wysyłają przygotowane materiały w postaci
artykułów, esejów, prezentacji lub krótkich filmów.
2. Konkurs będzie polegał na przygotowaniu eseju, prezentacji lub filmu związanego
z podaną tematyką konkursu
3. Uczestnicy dostarczają prace konkursowe w nieprzekraczalnym terminie do
15 maja 2021 r.
a) droga pocztową na adres: Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa,
ul. Jęczmienna 23, 87-100 Toruń (z dopiskiem KONKURS – Bezpieczeństwo
Ekologiczne)
b) drogą mailową na adres: konkurs@kj.edu.pl
4. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi. Koszty przygotowania i zgłaszania
prac ponoszą uczestnicy konkursu.
5. Zgłoszone prace będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.
6. Oceny

dokona

Komisja

Konkursowa

składająca

się

z

przedstawicieli

organizatorów i ekspertów zewnętrznych.
7. Prace, które otrzymają największą liczbę punktów zostaną nagrodzone. Ustala się,
że spośród nadesłanych prac, w każdej z kategorii uczestników, trzy zostaną

nagrodzone. Przewiduje się nagrody rzeczowe. Dodatkowo organizatorzy
konkursu przewidują nagrody rzeczowe dla szkół w kategorii szkoły podstawowe
oraz szkoły ponadpodstawowe, z których uczniowie zdobędą od I do III miejsca.
W drugim etapie nastąpi prezentacja wyróżnionych prac oraz wręczenie nagród.
Przygotowane na konkurs prace powinny obejmować zagadnienia wybrane spośród
następujących:
- Odnawialne źródła energii ( rodzaje, zastosowanie, efektywność)
- Transport niskoemisyjny (gdzie, rodzaje transportu)
- Ochrona wód (ścieki, dyrektywna wodna, klasy czystości, zasoby wodne)
- Ochrona powietrza (przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, emisja C02, zapylenie,
termomodernizacja, smog)
-Gospodarka odpadami (wysypiska, segregacja, dobre praktyki, problemy),
-Rozwój zrównoważony (pojęcie, zakres, uwarunkowania),
-Ochrona krajobrazu i ochrona przyrody (formy ochrony, pomniki przyrody),
-Różnorodność biologiczna(ochrona gatunkowa zwierząt i roślin, chronione na danym
obszarze gatunki),
-Ochrona klimatu (przyczyny, efekt cieplarniany, skutki dla środowiska),
- Instytucje ochrony środowiska (rodzaje, zadania),
-Zasoby naturalne (rodzaje, specyfika regionu, eksploatacja),
-Żywność ekologiczna (pojęcia, metody produkcji),
-Bezpieczeństwo ekologiczne (bezpieczeństwo jako kategoria społeczna, edukacja,
informacja),
-Gospodarowanie zasobami wodnymi (rolnictwo, gospodarka komunalna, przemysł),
-Problem niskiej emisji i zagrożenie smogiem,
-Przyczyny powstawania smogu i sposoby przeciwdziałania,
-Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym,
-Czyste powietrze.
V. KRYTERIA OCENY PRAC

Przedstawione na konkursie prace będą oceniane wg następujących kryteriów :

- forma zaprezentowania zagadnienia

0-2 pkt.

- poziom merytoryczny pracy

0-3 pkt.

- atrakcyjność dla odbiorcy

0-3 pkt.

- czytelność i sposób przekazu informacji

0-2 pkt

- innowacyjność podejścia

0-3 pkt

- efekt edukacyjno-wychowawczy

0-2 pkt.

Kryteria zostaną zastosowane z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rodzajów
nadesłanych materiałów.
Wynik dla poszczególnych uczestników konkursu stanowić będzie liczba punktów jaka
uczestnik może zdobyć podczas oceny. Maksymalna liczba punktów przyznanych przez
jednego członka Komisji Konkursowej wynosi 15.

VI. WYMOGI FORMALNE

Przesłane na konkurs prace muszą być oryginalne i spełniać wymogi indywidualnych
działań twórczych oraz nie mogą naruszać praw autorskich. Uczestnicy muszą być autorami
swoich

prac

i

pomysłów.

Nadesłane

prace

muszą

być

kompletne

i

zgodne

z tematem.
1. Każda osoba może zgłosić tylko jedna pracę,
2. Nie mogą być zgłaszane prace, które zostały już nagrodzone albo wyróżnione
w innych konkursach,
3. Artykuły, eseje nie powinny przekraczać objętości 15 stron formatu A-4,
4. Filmy nie powinny być dłuższe niż 10 minut,
5. Prezentacja nie powinna przekraczać 15 slajdów
6. Prace nie spełniające tych warunków nie będą oceniane

VII.

PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilą wyłonienia Laureaci I etapu Konkursu przenoszą na Organizatora na zasadzie
wyłączności, prawo do rozporządzania pracami w całości i wszelkie przynależne do nich
majątkowe prawa autorskie.
Przeniesienie to dotyczy następujących pół eksploatacji:
a) utrwalania w dowolny sposób,
b) zwielokrotniania dowolną techniką, w tym w szczególności drukiem oraz techniką
cyfrową,

magnetyczną i zapisu komputerowego,
c) wprowadzania do rozpowszechniania w kraju i za granicą,
d) wprowadzania do pamięci komputera i rozpowszechniania w sieciach komputerowych, w
tym w sieci Internetowej,
e) najmu, dzierżawy lub wymiany nośników, na których pracę utworzono,
f) wyświetlania,
g) wykorzystywania pracy w całości lub we fragmentach, także do celów promocyjnych i
reklamy
2. Laureat I etapu Konkursu oświadcza, że prawa do stworzonej przez niego pracy nabyte
zostały w sposób prawidłowy, a odpowiedzialność z tytułu naruszeń praw autorskich i
pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, mogących wyniknąć z tytułu eksploatacji
pracy, ponosić będzie w całości Laureat.
3. Organizator oświadcza, że posługując się pracą będzie każdorazowo informować o jej
autorze.
4. Opublikowanie pracy będzie wiązać się z koniecznością wskazania Laureata
1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie wątpliwości w sprawie Regulaminu rozstrzygają Organizatorzy

Formularz Zgłoszeniowy
Konkurs pn. „Promowanie idei bezpieczeństwa ekologicznego w przestrzeni lokalnej”

I. Kategoria
uczeń Szkoły Podstawowej
uczeń Szkoły Ponadpodstawowej
student
II. Dane placówki z której jest uczeń/student:
Nazwa:

………………………………………………………………………….

Adres:

………………………………………………………………………….

Kod pocztowy:

………………………………………………………………………….

e-mail:

………………………………………………………………………….

nr telefonu:

………………………………………………………………………….

III.Forma pracy oraz tytuł
artykuł/esej
prezentacja
film
Tytuł: ………………………………………………………………………………………………….

IV. Dane autora pracy
Imię i nazwisko:

………………………………………………………………………….

e-mail:

………………………………………………………………………….

nr telefonu:

………………………………………………………………………….

DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH:

☐

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie „Promowanie idei bezpieczeństwa

ekologicznego w przestrzeni lokalnej”. Oświadczam, że praca została wykonana przez moje dziecko i nie
narusza praw autorskich osób trzecich.

☐

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie wszelkich autorskich praw majątkowych do
wykonanej pracy konkursowej na rzecz Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej oraz
Stowarzyszenia Salutaris w Toruniu (z zachowaniem autorskich praw osobistych). Przeniesienie praw
autorskich następuje na zasadach wyłączności, bez ograniczenia co do czasu, terytorium i ilości
egzemplarzy i obejmuje prawo do korzystania z utworu na wszelkich polach eksploatacji, w tym do
wielokrotnego wydawania, publicznego rozpowszechniania, udostępniania (w tym w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez
wprowadzanie w wersji cyfrowej do pamięci komputera i wykorzystywania oraz publikowania w
internecie), powielania, zwielokrotnianie utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, techniką cyfrową i na wszelkich nośnikach, w tym płytach CD, DVD i Blue Ray, w
dostępnych technicznie środkach przekazu, przetwarzania oraz wykorzystywania utworu w każdej
formie z użyciem wszelkich środków technicznych w celach komercyjnych.

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka przez

Kolegium

Jagiellońskie – Toruńską Szkołę Wyższą z siedzibą przy ul. Prostej 4, 87-100 Toruń w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Powyższe dane podaję dobrowolnie.
Rektor Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej informuje, że jest
administratorem Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art.
6 ust. 1 pkt a), b), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy prawa. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich wyżej
wymienionych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Szkoły Podstawowej
„Cambridge Academy” w jej siedzibie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane
przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa
przewidzianych dla ochrony danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest warunkiem
udziału dziecka w Konkursie.

☐ Wyrażam zgodę na wykorzystanie imienia i nazwiska mojego dziecka na stronie internetowej oraz
na profilu Facebook organizatora w materiałach relacjonujących przebieg i wyniki konkursu.

.....................................................
miejscowość, data

............................................
podpis rodzica/opiekuna

DLA OSÓB PEŁNOLETNICH

☐ Oświadczam, że wykonana przeze mnie praca jest w całości mojego autorstwa. Oświadczam
również, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 115 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017.880) w związku z ewentualnym naruszeniem przeze
mnie praw autorskich osób trzecich.

☐

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie wszelkich autorskich praw majątkowych do
wykonanej pracy konkursowej na rzecz Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej oraz
Stowarzyszenia Salutaris w Toruniu (z zachowaniem autorskich praw osobistych). Przeniesienie praw
autorskich następuje na zasadach wyłączności, bez ograniczenia co do czasu, terytorium i ilości
egzemplarzy i obejmuje prawo do korzystania z utworu na wszelkich polach eksploatacji, w tym do
wielokrotnego wydawania, publicznego rozpowszechniania, udostępniania (w tym w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez
wprowadzanie w wersji cyfrowej do pamięci komputera i wykorzystywania oraz publikowania w
internecie), powielania, zwielokrotnianie utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, techniką cyfrową i na wszelkich nośnikach, w tym płytach CD, DVD i Blue Ray, w
dostępnych technicznie środkach przekazu, przetwarzania oraz wykorzystywania utworu w każdej
formie z użyciem wszelkich środków technicznych w celach komercyjnych.

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka przez

Kolegium

Jagiellońskie – Toruńską Szkołę Wyższą z siedzibą przy ul. Prostej 4, 87-100 Toruń w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Powyższe dane podaję dobrowolnie.
Rektor Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej informuje, że jest
administratorem Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art.
6 ust. 1 pkt a), b), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy prawa. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich wyżej
wymienionych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Szkoły Podstawowej
„Cambridge Academy” w jej siedzibie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane
przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa
przewidzianych dla ochrony danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest warunkiem
udziału w Konkursie.

☐ Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego imienia i nazwiska na stronie internetowej oraz na profilu
Facebook organizatora w materiałach relacjonujących przebieg i wyniki konkursu.

.....................................................
miejscowość, data

.................. ..........................
podpis uczestnika konkursu

