Regulamin
konkursu dla szkół ponadpodstawowych Województwa Wielkopolskiego pod nazwą
„ Energia mojej przyszłości – Wielkopolska 2050”

§1
Założenia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, zwany
dalej Organizatorem.
2. Konkurs realizowany jest przez:
Departament Edukacji i Nauki oraz Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Adres do korespondencji: al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań.
3. Konkurs skierowany jest do szkół ponadpodstawowych, których siedziba znajduje się na terenie
Województwa Wielkopolskiego.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§2
Cele konkursu
1. Podnoszenie świadomości uczniów dotyczącej wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi.
2. Promowanie wśród młodzieży nisko i zeroemisyjnych źródeł energii.
§3
Zasady udziału w konkursie
1. Konkurs polega na przygotowaniu przez uczestników autorskiego scenariusza zajęć
dydaktycznych wspomagających proces edukacji i poznawania przez uczniów tematyki
odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem wodoru.
2. Uczestnikami konkursu są zespoły złożone maksymalnie z 3 uczniów danej szkoły pod opieką
nauczyciela.
3. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów, a każdy zespół może zgłosić jeden
projekt.
4. Zespół przygotowuje w formie dowolnej prezentacji multimedialnej scenariusz zajęć
dydaktycznych pogłębiających wiedzę z zakresu wyzwań związanych ze zmianami
klimatycznymi z uwzględnieniem tematyki wodoru.
5. Autorski scenariusz zajęć dydaktycznych powinien obejmować minimum 4 godziny lekcyjne i
zawierać w szczególności: temat zajęć dydaktycznych, cele, metody i techniki pracy, przebieg
lekcji.
6. Autorski scenariusz zajęć dydaktycznych nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie przez szkołę:
- autorskiego scenariusza/scenariuszy zajęć dydaktycznych,
- deklaracji uczestnictwa w konkursie podpisanej przez dyrektora lub zastępcę dyrektora szkoły
stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu,
- oświadczenia uczestników konkursu stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.
8. Wymagane dokumenty należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres: edukacja@umww.pl
w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym wpisując jako temat e-maila: KONKURS „
Energia mojej przyszłości – Wielkopolska 2050”.
9. Prace konkursowe dostarczone i przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym
nie będą rozpatrywane.

§4
Organizacja konkursu
1. Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz inne informacje dotyczące
spraw nieuregulowanych w Regulaminie dostępne są na stronach internetowych: www.umww.pl
oraz www.iw.org.pl.
2. Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu powołuje Komisję Konkursową, która składa się z minimum pięciu osób.
3. Złożone w konkursie prace będą oceniane dwuetapowo, pod względem formalnym
i merytorycznym.
4. Przy ocenie formalnej Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria:
- data wpływu prac konkursowych,
- kompletność dokumentów konkursowych.
5. Przy ocenie merytorycznej Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność scenariusza zajęć dydaktycznych z tematyką konkursu,
- wartość edukacyjną zajęć dydaktycznych,
- pomysłowość oraz kreatywność scenariusza zajęć dydaktycznych.
6. Każdy z członków Komisji Konkursowej posługuje się oceną punktową, przyznając
każdej
z prac punktową ocenę indywidualną w skali 1-5.
7. Wyniki prac Komisji Konkursowej zostaną ogłoszone na stronach internetowych:
www.umww.pl oraz www.iw.org.pl w grudniu 2019 r. w zakresie imię i nazwisko członków
zespołu, nazwa szkoły laureatów i zespołów wyróżnionych w niniejszym konkursie.
§5
Nagrody
1. Nagrody wręczone zostaną podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Wielkopolskiej
Platformy Wodorowej w grudniu 2019 r.
2. Łączna pula nagród wynosi 90 000 PLN.
3. Laureat I miejsca:
- zaprezentuje scenariusz zajęć dydaktycznych podczas Zgromadzenia Ogólnego Wielkopolskiej
Platformy Wodorowej (grudzień 2019 r.) oraz konferencji „Pokolenie czystej energii” (maj 2020
r., Sala Ziemi MTP),
- otrzyma „Zestaw edukacyjny energia odnawialna Horizon” oraz „Samochód wodorowy HRACER 2.0”.
4. Laureaci II i III:
- zaprezentują swoje scenariusze zajęć dydaktycznych podczas Zgromadzenia Ogólnego
Wielkopolskiej Platformy Wodorowej (grudzień 2019 r.),
- otrzymają „Zestawy edukacyjne energia odnawialna Horizon” oraz „Samochody wodorowe
H-RACER 2.0”.
5. Wyróżnione zespoły:
- otrzymają „Zestawy edukacyjne energia odnawialna Horizon” oraz „Samochody wodorowe
H-RACER 2.0”.
6. Organizator dopuszcza sponsorowanie nagród przez podmioty prowadzące działalność
w obszarze energetyki.
§6
Wykorzystanie złożonych prac
Przesłanie scenariusza zajęć dydaktycznych w formie dowolnej prezentacji multimedialnej jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie scenariusza zajęć dydaktycznych
przez organizatora konkursu w formie dowolnej prezentacji multimedialnej, ich publikowania
w środkach masowego przekazu.

§7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji na stronach
internetowych: www.umww.pl oraz www.iw.org.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3. Przesłanie wymaganych dokumentów, o których mowa w § 3 pkt.7, jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
5. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie,
o czym uczestnicy zostaną poinformowani e-mailem na adres poczty elektronicznej podany w
deklaracji uczestnictwa. Organizator może przerwać lub odwołać konkurs bez podania
przyczyny.

