
Regulamin konkursu 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Odnawialne źródła energii na terenie Powiatu 

Dzierżoniowskiego” i dalej jest nazywany konkursem. 

2. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie z siedzibą: Rynek 27, 58-

200 Dzierżoniów. 

3. Wydziałem odpowiedzialnym za organizację i przeprowadzenie konkursu, a także kontakt z 

jego uczestnikami jest: Wydział Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji Starostwa 

Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów. 

4. Konkurs ma na celu uświadomienie młodzieży znaczenia odnawialnych źródeł energii, a także 

informowanie ich o współpracy dwustronnej z podmiotami państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz o znaczeniu Mechanizmu Finansowego. 

 

§2 

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na 

terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.  

2. Każda z grup biorąca udział w konkursie powinna być objęta opieką nauczyciela lub innego 

opiekuna, nie jest to wymóg konkursu, ale zaangażowanie nauczyciela lub innego opiekuna 

będzie dodatkowo punktowane. 

3. Każda ze szkół może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy grupy liczące po cztery osoby 

chcące wziąć udział w konkursie. 

4. Każda z grup uczestniczących w konkursie ma za zadanie przygotować filmowy spot 

promujący odnawialne źródła energii w Powiecie Dzierżoniowskim w oparciu o autorski 

pomysł grupy i stworzony przez nią konspekt. 

5. Dopuszczalna jest dowolność urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz wykorzystanych do 

realizacji projektu. 

6. Maksymalna długość spotu to 5 minut. 

7. Zgłaszane do konkursu prace powinny być zapisane przy użyciu kodeków H.264/MPEG-4 AVC 

lub MPEG-4 do plików .avi lub .mp4 w rozdzielczości minimum 720p. 

8. Praca zgłoszona do konkursu poza gotowym spotem reklamowym powinna zawierać: 

- nazwę szkoły, z której zgłaszana jest grupa, 

- listę uczestników grupy zgłaszającej udział w konkursie wraz z nazwiskiem opiekuna, 

- opracowany przez grupę projekt/konspekt,  

- oświadczenie o posiadaniu przez grupę pełni praw autorskich do wykorzystanych w spocie 

reklamowym materiałów audiowizualnych. 

9. Zgłoszenie grupy chcącej wziąć udział w konkursie następuje po dostarczeniu do siedziby 

organizatora konkursu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, którego wzór znajduje się 

na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, najpóźniej do dnia 

16.10.2015 r. 

10. Nadesłanie gotowego spotu reklamowego oznacza zgodę na jego publikację i wykorzystanie 

go przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie w celach promocyjnych. 



11. Każda grupa może przygotować tylko jeden ostateczny spot reklamowy i zgłosić go do 

konkursu tylko raz, z możliwością do dokonania dwóch poprawek przed ostatecznym 

rozstrzygnięciem konkursu. 

12. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 01.02.2016 r. 

 

§3 

Kapituła konkursu 

 

1. Kapituła konkursu składa się z pracowników Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz 

przedstawicieli szkół biorących udział w konkursie. 

2. Kapituła konkursu wyłoni zwycięzców, biorąc pod uwagę kategorie: 

- liczebność grupy i zaangażowanie poszczególnych jej członków, 

- obecność opiekuna i jego zaangażowanie, 

- treść spotu reklamowego, 

- zgodność z tematem konkursu, 

- estetykę projektu, 

- oryginalność pomysłu, 

3. Kapituła konkursu będzie przyznawać punkty w każdej z wyżej wymienionych kategorii, w 

skali od 1 do 5, gdzie 1 jest najniższą oceną, a 5 najwyższą. 

4. O zwycięstwie zdecyduje suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków 

kapituły w każdej z kategorii. 

5. Zwycięzcą zostanie grupa, która otrzyma największą liczbę punktów. 

6. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów o zwycięstwie 

zadecyduje kapituła w głosowaniu jawnym. 

 

§4 

Nagrody 

 

1. Organizator przewiduje nagrody dla zdobywców pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. 

2. Pula nagród wynosi 9.000 zł. 

3. Każdy z członków zwycięskich grup otrzyma nagrodę indywidualną. 

4. Organizator przewiduje również nagrody dla szkół, których uczniowie zajmą odpowiednio 

pierwsze, drugie i trzecie miejsce w konkursie. 

5. O otrzymaniu nagród uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem przedstawicieli 

szkół biorących udział w kapitule konkursu. 

6. Rozdanie nagród nastąpi podczas posiedzenia Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, w terminie 

podanym przez organizatora po rozstrzygnięciu konkursu. 

 

§5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień regulaminu, o ile zmiany te nie wpłyną 

na pogorszenie warunków przystąpienia i uczestnictwa w nim. 

2. Zmiany w regulaminie obowiązują od chwili opublikowania go na stronach internetowych 

Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. 

3. Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania wszystkich uczestników 

konkursu o zmianach poczynionych w regulaminie konkursu. 


