
Regulamin Konkursu internetowego „Stop zmianom klimatu!”

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Tilia”, Szkoła Leśna na Barbarce,
ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Szkoły Leśnej na Barbarce,
Stowarzyszenia "Tilia" oraz członkowie ich rodzin.

3. Celem Konkursu jest:
a) zachęcenie do zdobywania wiedzy w zakresie zmian klimatu,
b) zachęcenie do zdobywania wiedzy na temat korzyści w stabilizacji klimatu

poprzez zrównoważone gospodarowanie ekosystemami,
c) zwrócenie uwagi na wpływ człowieka na zmiany klimatyczne na świecie,
d) zwiększenie zaangażowania w działania związane z ochroną klimatu

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Zasady Konkursu zawarte są w Regulaminie.
6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej

www.szkola-lesna.torun.pl w zakładce: projekty.

§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu kraju. Uczestnikiem Konkursu
może być uczeń szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, w przypadku
niepełnoletnich uczestników wymagana jest zgoda rodzica/prawnego opiekuna
i zaakceptowanie regulaminu przez rodzica/prawnego opiekuna. Nagrody dla
laureatów zostaną zaadresowane na dane rodzica/prawnego opiekuna, który wyraził
zgodę na udział osoby niepełnoletniej w Konkursie.

2. Konkurs prowadzony jest w czterech kategoriach wiekowych:
a) uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,
b) uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
c) uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej,
d) uczniowie szkół ponadpodstawowych.
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§3
Zasady Konkursu i nagrody

1. Konkurs będzie przeprowadzany przez osiem miesięcy, sześć miesięcy w 2022 roku
i dwa miesiące w 2023 roku.

W poniższej tabeli znajduje się informacja, w jakich dniach będzie trwał Konkurs i kiedy
zostaną ogłoszone wyniki.

Termin rozpoczęcia Konkursu Termin zakończenia Konkursu Termin ogłoszenia wyników

12.05.2022 r. 25.05.2022 r. Do 31.05.2022 r.
1.06.2022 r. 25.06.2022 r. Do 30.06.2022 r.
1.07.2022 r. 31.07.2022 r. Do 05.08.2022 r.
5.08.2022 r. 25.08.2022 r. Do 31.08.2022 r.
1.09.2022 r. 25.09.2022 r. Do 30.09.2022 r.
3.10.2022 r. 25.10.2022 r. Do 31.10.2022 r.
1.02.2023 r. 25.02.2023 r. Do 28.02.2023 r.
3.04.2023 r. 25.04.2023 r. Do 30.04.2023 r.

2. Pytania Konkursowe będą umieszczane w Internecie w formie formularza on line.
Link do formularza zostanie udostępniony przez Organizatora na stronie
www. szkola-lesna.torun.pl w zakładce projekty oraz na portalu Facebook Szkoły Leśnej
na Barbarce w Toruniu.

3. Konkurs polega na prawidłowym rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego
się z od 5 do 12 pytań w zależności od grupy wiekowej.

4. Formularze Konkursowe weryfikowane będą przez pracowników merytorycznych
Stowarzyszenia „Tilia”.

5. Jeden uczestnik Konkursu może rozwiązać ten sam test tylko jeden raz w miesiącu.
6. Wśród uczestników, którzy prawidłowo rozwiążą test, zostanie w każdym miesiącu

rozlosowanych 5 nagród o takiej samej wartości. Każda w wysokości 100,00 zł – po
jednej nagrodzie w każdej kategorii wiekowej. Dodatkowo wśród wszystkich uczestników
w każdym miesiącu wylosowana zostanie 1 osoba – jedna nagroda dodatkowa.
(5 nagród miesięcznie x 8 miesięcy = 40 nagród).

7. Jeżeli żaden z uczestników nie odpowie prawidłowo na wszystkie pytania, nagroda
zostanie rozlosowana wśród uczestników, którzy popełnili najmniejszą ilość błędów.

8. Nagrody będą wysyłane pocztą, będą to nagrody rzeczowe w postaci dysków pamięci,
książek, zestawów plastycznych.

9. Nagroda będzie wysyłana tylko raz. W przypadku nieodebrania przez uczestnika
nagrody, nagroda przepada.
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10. W przypadku podania błędnych danych adresowych, tym samym braku możliwości
dostarczenia przesyłki z nagrodą, nagroda przepada.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieinformowania osób, które nie zostały
nagrodzone o wynikach Konkursu.

§4
Informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Dane osobowe uczestnika Konkursu, a także rodziców lub opiekunów prawnych
uczestnika Konkursu będą przetwarzane zgodnie z informacjami znajdującymi się
w załączniku do regulaminu „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”.

§5
Postanowienia końcowe

1. Werdykt Jury Konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
2. Wypełnienie formularzy Konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego

regulaminu i zapoznaniem się z załącznikiem dotyczącym przetwarzania danych
osobowych.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji
poszczególnych etapów Konkursu.
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