REGULAMIN
Krajowego Konkursu Energetycznego im. profesora Jacka Malko
pod hasłem „Wszystko zależy od energii!” – edycja XIV
(zwany dalej: „Regulaminem”)
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Krajowym Konkursie
Energetycznym im. prof. Jacka Malko pod hasłem: „Wszystko zależy od energii!” – zwany
dalej w Regulaminie: „Konkursem”.

2.

Organizatorem Konkursu jest:
Fundacja Świadomi Klimatu z siedzibą we Wrocławiu (53-015), al. Karkonoska 65, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000654573, NIP:899-28-05-402 – zwany w Regulaminie:
„Organizatorem”.

3.

Koordynatorem Konkursu z ramienia Organizatora jest Pani dr Halina Rechul, zwana dalej
w Regulaminie: „Koordynatorem Konkursu”. Dane kontaktowe: kom: 690 572 111,
e-mail: halina.rechul@gmail.com

4.

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa w składzie:
•

prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej – przewodniczący Komisji, specjalista ds. energetyki kompleksowej,

•

dr hab. prof. em. Piotr Jeżowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – zastępca
przewodniczącego Komisji, ekspert w zakresie zarządzania ekologicznego,

•

dr hab. prof. Justyna Zabawa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

•

dr Ewa Kossak – Ministerstwo Klimatu i Środowiska,

•

dr inż. Andrzej Mroczkowski – Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii,

•

Marek Tobiacelli – ekspert ds. efektywności energetycznej.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składu Komisji Konkursowej.
6. Głównym celem Konkursu jest budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie
i ekologicznie oraz promowanie młodych talentów naukowych.
7. Cele szczegółowe:
•

popularyzacja racjonalnego zarządzania energią i środowiskiem,

•

rozbudzanie pasji poznawczych i badawczych wśród młodzieży,

•

kształtowanie twórczych i krytycznych postaw młodzieży poprzez swobodę wypowiedzi,

•

doskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji oraz konstruowania wypowiedzi publicznych.
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§2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku od 16 do 23 lat – zwanej dalej w Regulaminie
„Uczestnikami”.
2. Prace Uczestników oceniane będą w dwóch grupach wiekowych:
a) młodszej – osoby urodzone w latach 2003 r. – 2006 r.
b) starszej – osoby urodzone w latach 1999 r. – 2002 r.
3. Laureatami Konkursu zostają Uczestnicy, których prace uzyskały najwyższą punktację zgodnie z § 4 ust 1 Regulaminu oraz osoby wyróżnione przez Komisję Konkursową zgodnie z § 4 ust
3.
§3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu z grupy młodszej jest opracowanie zwięzłej prezentacji,
odpowiadającej na jedno z pytań problemowych:
•
•

Które z technologii OZE mają obecnie w Polsce największy potencjał?
W jaki sposób przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu w okresie intensywnej dekarbonizacji energetyki i przemysłu?
• Jakie są skutki postępującego ocieplenia klimatu?
• Jak widzisz realizację programu „Czyste Powietrze” w gminach/wybranej gminie?
• Jaka jest rola transportu w ochronie klimatu?
• W jaki sposób Prosument może wpływać na bezpieczeństwo energetyczne Polski?
• Czy indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania pomaga przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu użytkowników lokali?
• Jakie korzyści z energetyki wiatrowej czerpie społeczeństwo a jakie gospodarka?
2. Zadaniem Uczestnika Konkursu z grupy starszej jest przygotowanie pracy konkursowej w formie rozprawki lub projektu na jeden z proponowanych tematów:

• Przyszłość paliw gazowych w dekarbonizacji krajowej gospodarki.
• Wpływ realizacji unijnej polityki klimatycznej na zdolność bilansowania energii elektrycznej
w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.
• Wpływ realizacji pakietu „Fit for 55” na sektor energetyczny.

• Program modernizacji zasobów budynkowych – jak ich realizacja może wpłynąć na bilans
energetyczny Polski?
• Rozwój jakich technologii może skutecznie wspierać transformację energetyczną?

• Magazynowanie energii kluczem do rozwoju energetyki odnawialnej?
• W jakich warunkach indywidualny użytkownik lokalu może wpływać na ochronę środowiska?
• Czego obawiają się przeciwnicy rozwoju energetyki wiatrowej?
3. Laureaci Konkursu będą poproszeni o zaprezentowanie nagrodzonej pracy na Konferencji
podsumowującej Konkurs. W trakcie prezentacji będą mogły być zadawane pytania przez
Komisję Konkursową.
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4. Praca konkursowa:
•

Uczestników grupy starszej powinna liczyć nie mniej niż 10 i nie więcej niż 17 stron formatu A4 tekstu pisanego czcionką Times New Roman o wielkości 12 z pojedynczą interlinią
(bez ilustracji i nie licząc bibliografii) przy wykorzystaniu edytora tekstu;

•

Uczestników grupy młodszej powinna zostać opracowana w formie zwięzłej prezentacji,
ograniczonej czasowo do 10 minut, maksymalnie 10 slajdów przy wykorzystaniu programu
Power Point;

•

powinna być sporządzona w języku polskim;

•

musi zawierać na ostatniej stronie pracy bibliografię;

•

może nosić tytuł nadany przez Uczestnika Konkursu przy jednoczesnym wskazaniu, którego z zagadnień dotyczy.

5. Pełnoletni Uczestnik Konkursu ma obowiązek załączyć do pracy konkursowej wypełnione zgłoszenie konkursowe oraz złożyć oświadczenia związane z Konkursem, które stanowią
załącznik A do niniejszego Regulaminu.
6. W imieniu niepełnoletniego Uczestnika Konkursu przedstawiciel/e ustawowy/i mają
obowiązek załączyć do pracy konkursowej wypełnione zgłoszenie konkursowe oraz złożyć oświadczenia związane z Konkursem, które stanowią załącznik B do niniejszego Regulaminu.
7. Przygotowaną pracę konkursową wraz z wypełnionym Załącznikiem A lub B należy przesłać
drogą elektroniczną w formie PDF na adres mailowy Koordynatora Konkursu:
halina.rechul@gmail.com i uzyskać mailowe potwierdzenie jej otrzymania.
8. Gotową pracę wraz z wypełnionym Załącznikiem A lub B w oryginale w formie papierowej należy również wysłać listem poleconym, paczką pocztową lub dostarczyć osobiście za potwierdzeniem
odbioru w terminie do dnia 1 lipca 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego)
na adres Koordynatora Konkursu:
Halina Rechul
al. Piłsudskiego 48 m. 15
43 – 600 Jaworzno
z dopiskiem na kopercie „XIV Krajowy Konkurs Energetyczny”
9. Prace konkursowe zgłoszone po terminie oraz w przypadku niedostarczenia w terminie
oryginałów Załączników nie będą oceniane.
§4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Kryteria oceny prac konkursowych:
•

zgodność treści pracy z wybranym tematem (max. 4 punkty – praca całkowicie niezgodna
z wybranym zagadnieniem nie będzie oceniana),

•

wartość merytoryczna pracy (max. 6 punktów),

•

walory poznawcze i edukacyjne (max. 4 punkty),
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•

kreatywność w podejściu do zagadnienia (max. 6 punktów),

•

walory estetyczne pracy (max. 3 punkty).

2. Organizator Konkursu ma prawo odrzucić prace konkursowe niezgodne z niniejszym
Regulaminem, wadliwe technicznie oraz niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem.
3. Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora Konkursu
najpóźniej we wrześniu 2022 roku.
5. Po wyłonieniu Laureatów zostanie zorganizowana uroczysta gala podsumowująca Konkurs
wraz z rozdaniem nagród i wyróżnień – zwana w Regulaminie: „Konferencją”.
6. O wynikach Konkursu oraz miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród Laureaci
Konkursu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
7. Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
8. Komisja Konkursowa sporządzi protokół zawierający wyniki Konkursu. Protokół zostanie
utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora.
9. W Konferencji wezmą udział osoby zaangażowane w organizację Konkursu, Laureaci, władze
samorządowe, partnerzy i sponsorzy Konkursu, zaproszeni goście oraz media.
10. Po ogłoszeniu wyników wybrani przez Komisję Konkursową Laureaci ze starszej grupy
wiekowej mogą zostać poproszeni przez Organizatora o przygotowanie ustnej prezentacji pracy
konkursowej. W przypadku przygotowania prezentacji multimedialnej nie powinna ona
zawierać więcej niż 10 slajdów i zostać przekazana w postaci elektronicznej najpóźniej na 4 dni
przed Konferencją na adres: halina.rechul@gmail.com
11. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu Uczestników Konkursu na Konferencję
podsumowującą Konkurs, która odbędzie się w Jaworzu w powiecie bielskim.
§5. NAGRODY
1.

Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów i/lub Partnerów Konkursu.

2.

Nagrody będą wręczane podczas Konferencji podsumowującej Konkurs, chyba że
Organizatorzy postanowią inaczej.

3.

Organizatorzy – w wyjątkowych przypadkach – dopuszczają możliwość wysłania nagrody
Laureatowi za pośrednictwem poczty lub kurierem.

4.

Nagrody rzeczowe przyznawane w Konkursie nie podlegają wymianie na inne ani na ekwiwalent pieniężny.
§6. REKLAMACJE

1.

Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Przewodniczący
Komisji Konkursowej.

2.

Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu Uczestnik Konkursu powinien kierować na
adres Koordynatora Konkursu e-mail: halina.rechul@gmail.com
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3.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

4.

Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego na
adres poczty elektronicznej, z którego została przesłana reklamacja w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

3.

Pozostałe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawiera odpowiednio załącznik A
lub załącznik B, które stanowią integralną część Regulaminu.
§8. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.

Uczestnik Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich dóbr osobistych i wszelkich praw osób trzecich w związku z przesłaną pracą konkursową.

2.

Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego
pracy konkursowej przez Organizatora, na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę,
zgłaszając się do Konkursu.

3.

Uczestnik Konkursu ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie
zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności, jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracy konkursowej i/lub w związku z pracą konkursową praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zapisanych w niniejszym Regulaminie, jeśli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.
§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Załącznik A i Załącznik B stanowią integralną część Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz
na stronie internetowej Organizatora i stronach internetowych partnerów Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany
zakresu, sposobu lub formy wykonania przez Organizatora czynności objętych Regulaminem.
5. Profil społecznościowy Krajowego Konkursu Energetycznego znajduje się pod adresem:
https://www.facebook.com/krajowykonkursenergetyczny
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6. Adres strony Organizatora Konkursu: swiadomiklimatu.pl
7. Partnerem prawnym Konkursu jest: r. pr. Tomasz Witt – Kancelaria Radcy Prawnego ul. Skarbka 74 D/2, 81-097 Gdynia.
8. Powołuje się Radę Programową Konkursu, w skład której wchodzą:
•

Edward Słoma – Ekspert energetyczny,

•

Aneta Szubert – Dyrektor ds. Komunikacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi firmy Energoprojekt-Katowice S.A.,

•

Marcin Bednarek – Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska Urzędu Gminy Jaworze.
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