Regulamin Konkursu:
„Zielona planeta, planeta przyszłości – rozwiązania dla klimatu”
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Organizatorem Konkursu „Zielona planeta, planeta przyszłości – rozwiązania dla
klimatu” jest Fundacja Instytut Kreatorów Przyszłości z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym, w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod
numerem KRS 0000847497, ul. Tadeusza Jacyny-Onyszkiewicza 53, Lublin 20-783.
§ 2. Słownik skrótów i pojęć:
1. Konkurs „Zielona planeta, planeta przyszłości – rozwiązania dla klimatu” będzie
zwany dalej „Konkursem”,
2. Regulamin Konkursu będzie zwany dalej „Regulaminem”,
3. Fundacja Instytut Kreatorów Przyszłości będzie zwana dalej „Organizatorem”,
4. Uczestnicy Konkursu będą zwani dalej „Uczestnikami”,
5. Osoby będące zaangażowane w przygotowanie Konkursu będą zwane dalej
„Komitetem Organizacyjnym”.
§ 3. Celami Konkursu są:
1. rozpowszechnienie wiedzy na temat rozwiązań przyjaznych klimatowi,
2. promowanie odpowiedzialności za planetę wśród młodych ludzi,
3. rozwój Uczestników w zakresie konstruowania wypowiedzi pisemnych.
II. Przebieg i organizacja Konkursu
§ 1. Przedmiotem Konkursu jest napisanie eseju (dalej: „Esej”) na temat wskazany przez
Organizatora: Zielona planeta, planeta przyszłości – rozwiązania dla klimatu.
§ 2. Esej nie może być wcześniej nagradzany lub wyróżniany w innym konkursie.
§ 3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie wraz z Esejem należy wysłać do 19.02.2021 r.
do godz. 23:59 GMT poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie
internetowej Organizatora tj. https://kreatorzyprzyszlosci.org.pl/konkurs-zielona-planetaplaneta-przyszlosci-rozwiazania-dla-klimatu/.
§ 4. Do 20.02.2021 r. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie zgłoszenia. W przypadku braku
otrzymania potwierdzenia Uczestnik jest zobowiązany do kontaktu z Organizatorem do
21.02.2021 r. do godz. 23:59 GMT.
§ 5. W przypadku braków formalnych wobec wymagań wymienionych w Tytule IV
Uczestnik zobowiązany jest do wprowadzenia wymaganych poprawek w ciągu 3 dni od
otrzymania wezwania od Organizatora pod rygorem odrzucenia zgłoszenia konkursowego.
§ 6. Szczegółowe zasady oceny Esejów zostały przedstawione w Załączniku 1 do
niniejszego Regulaminu.

§ 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§ 8. Dla zwycięzcy Konkursu przewidziana jest nagroda w postaci bezpłatnego udziału w
kursie Poza Horyzontem: Zielona planeta, planeta przyszłości – czyli o klimacie.
III. Uczestnicy
§ 1. Konkurs jest skierowany do uczniów i uczennic polskich szkół średnich.
§ 2. Uczestnikiem nie może być członek Komitetu Organizacyjnego ani osoba z nim
spokrewniona lub spowinowacona do czwartego stopnia.
IV. Wymogi formalne Eseju
§ 1. Esej powinien spełniać następujące wymogi:
1. objętość: do 2 stron A4,
2. czcionka: Times New Roman,
3. rozmiar czcionki: 12,
4. odstępy między wierszami: 1,5,
5. marginesy: 2,5 cm z każdej strony,
6. bibliografia (w tym odwołania do literatury naukowej i orzecznictwa) – fakultatywnie (nie
jest brane pod uwagę przy ocenie),
§ 2. Praca musi być sporządzona w języku polskim.
§ 3. Esej może mieć tylko jednego autora.
§ 4. Esej powinien być przesłany w formacie: .doc lub .docx.
V. Ocena Eseju
§ 1. Konkurs składa się z jednego etapu.
§ 2. Nadesłane prace są oceniane przez Organizatora.
§ 3. W ramach Konkursu wyłoniony zostanie jeden zwycięzca – osoba, która uzyska
największą liczbę punktów.
§ 4. W sytuacji, w której 2 lub więcej osób uzyska taką samą liczbę punktów, zwycięzca
zostanie wybrany spośród tych osób przez Organizatora. Organizator jednakże zastrzega
sobie prawo do wyłonienia więcej niż jednego zwycięzcy w przypadku równej liczby
punktów przyznanej kilku osobom.
§ 5. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania to 30.
§ 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac o charakterze wulgarnym,
nieprzyzwoitym lub niestosownym.

VI. Wyniki Konkursu
§ 1. Wyniki Konkursu zostaną przesłane Uczestnikom Konkursu drogą mailową do
21.02.2021 roku.
§ 2. Każdy Uczestnik otrzyma e-certyfikat poświadczający udział w Konkursie.
VII. Postanowienia końcowe
§ 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
§ 2. Zmiany w Regulaminie dokonywane są każdorazowo w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 3. Organizator zobowiązany jest poinformować Uczestników o każdej zmianie w
Regulaminie w terminie 3 dni od momentu jej dokonania pod rygorem nieważności.
§ 4. Wszelkie spory powstałe na skutek postanowień Regulaminu rozpatrywane są przez
Organizatora.
§ 5. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu, akceptuje postanowienia Regulaminu. Brak
akceptacji Regulaminu oznacza dyskwalifikację Uczestnika.

Załącznik nr 1 – Kryteria oceny Eseju

1. Temat pracy: ...............................................................................................
2. Kod pracy: ...................................................................................................
l.p.

Kategoria oceny

Maksymalna liczba
punktów

Wartość merytoryczna

1.Sformułowanie tezy eseju

2

2.

Uzasadnienie proponowanego rozwiązania

3.

Kreatywne podejście do tematu

4.

Dobór argumentów

5.

Oryginalność wypowiedzi

6.

Ogólny odbiór pracy

2

10

2

2

2

Kompozycja oraz poprawność językowa i gramatyczna

1.Sprawność i poprawność językowa,
gramatyczna, składniowa i ortograficzna
2.

Spójność i poprawność budowy
akapitów oraz logiki tekstu

3.

Spełnienie wymogów formalnych

Suma punktów:

leksykalna,

poszczególnych

3

3

4

30

Przyznana liczba
punktów

