Regulamin Krajowego Konkursu Energetycznego
pod hasłem: WSZYSTKO ZALEŻY OD ENERGII !
/edycja VII/
§1
Organizatorami konkursu są:

Stowarzyszenie FENIX
41-806 Zabrze ul. Kalinowa 9
dr Halina Rechul – autorka i koordynator projektu
§2
Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku od 16 do 20 roku życia.
§3
Cel główny:
Budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie oraz wspieranie młodzieży
uzdolnionej naukowo i artystycznie.
Cele szczegółowe:
1. Zachęcanie do nauki racjonalnego zarządzania energią i środowiskiem.
2. Rozbudzenie pasji poznawczych i badawczych wśród młodzieży.
3. Kształtowanie twórczych i krytycznych postaw młodzieży poprzez swobodę wypowiedzi.
4. Promowanie dorobku artystycznego młodzieży uzdolnionej artystycznie.
§4
Lista tematów prac w formie Case Study jest następująca:
1. Czy konsument energii może być producentem?
2. Czy efektywność energetyczną można traktować jako piąty rodzaj paliwa w energetyce?
3. Czy warto inwestować w eko-źródła? Szlachetna idea a proza życia.
4. Jak racjonalnie korzystać z ogrzewania mieszkania, aby zużyć mniej energii, chronić środowisko
oraz mniej płacić?
Konkursowi towarzyszy projekt „Wszystko gra”, którego celem jest wspieranie młodych talentów
artystycznych. W zamiarze organizatorów jest powiązanie promocji młodzieży uzdolnionej
naukowo i młodzieży uzdolnionej artystycznie.
* Przez case study należy rozumieć analizę przypadku (najczęściej rzeczywistego), pozwalającą na
wyciągnięcie wniosków co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu oraz sformułowanie
rekomendacji.

§5
1. Konkurs przeprowadza się w formie case study. Istotnym elementem wpływającym na
ocenę końcową będzie zaproponowanie przez autora pracy rozwiązań, które mogą być
zastosowane w praktyce.
2. Prace muszą zawierać przypisy dolne i bibliografię.
3. Najwyżej oceniane będą osiągnięcia własne autorów prac, osobiste zaangażowanie i
oryginalność.
4. Praca powinna liczyć nie mniej niż 8 i nie więcej niż 20 stron tekstu pisanego (bez ilustracji)
przy wykorzystaniu edytora tekstu MS WORD.
Praca wykonana na komputerze powinna być trwale zapisana na nośniku typu CD lub DVD
w formacie PDF. Nośnik powinien być opisany imieniem i nazwiskiem uczestnika. Na
nośniku oprócz pracy powinien zostać również zapisany plik z imieniem i nazwiskiem
uczestnika, datą urodzenia, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego
oraz adresem e-mail.
§6
Zgłoszenia udziału w Konkursie będą przyjmowane razem z pracą.
Prace należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście w wersji papierowej i na płycie CD lub DVD
pod adres:
Stowarzyszenie FENIX
41-806 Zabrze ul. Kalinowa 9
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs energetyczny”
Prace będą przyjmowane do 26 czerwca 2015 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
§7
Konkurs przygotowują i przeprowadzają Organizatorzy.
Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawuje prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko z Politechniki
Wrocławskiej.
Merytoryczny nadzór nad projektem „Wszystko gra” objęła Pani Olga Szmidt absolwentka
Akademii Muzycznej.
§8
W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
Przewodniczący:
Prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko z Politechniki Wrocławskiej
Członkowie:
dr Aleksandra Łakomiak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Justyna Zabawa – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
mgr Ewa Kossak – Ministerstwo Gospodarki
(Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składu komisji.)

§9
Zgłoszenia uczniów szkół dokonuje Dyrektor. Uczestnicy indywidualni zgłaszają udział w
konkursie samodzielnie.
Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika Konkursu. Prace nie mogą być
pisane przez zespół autorów.
Zgłoszenia powinny zawierać: nazwisko i imię uczestnika, temat pracy, dokładny adres uczestnika,
adres e-mail, numer telefonu, wiek uczestnika, w przypadku zgłoszenia przez szkołę, także
nazwisko nauczyciela prowadzącego i adres szkoły.
§ 10
O wynikach Konkursu oraz o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród dyrektorzy szkół i
uczestnicy indywidualni zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
§ 11
Zwycięzcy Konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe. Nagrody będą wręczane podczas
konferencji podsumowującej, chyba że organizator postanowi inaczej.
§ 12
Wybrani przez Komisję Konkursową laureaci konkursu w dniu rozdania nagród dokonują ustanej
prezentacji prac.
Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania dowolnych dodatkowych nagród i wyróżnień.
§ 13
Po wyłonieniu laureatów konkursu zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca konkurs.
Wezmą w niej udział osoby zaangażowane w konkurs, laureaci, władze samorządowe, zaproszeni
goście oraz media.
§ 14
1. Nagrody w konkursie finansowane będą ze środków zewnętrznych.
2. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników na konferencję podsumowującą.
3. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Przewodniczący
Komisji Konkursowej, prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko.
4. Projekt koordynuje dr Halina Rechul. Dane kontaktowe:
kom. 797 166 251; adres e-mail: halina.rechul@gmail.com
§ 15 Uwagi końcowe
1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. Nie przysługuje
odwołanie od decyzji Komisji Konkursowej. Przy ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa
weźmie pod uwagę:
1) zgodność z tematem i wartość merytoryczną (max 6 pkt.)
2) walory poznawcze pracy ( max 6 pkt.)
3) kreatywność w podejściu do tematu (5 pkt.)

4) przydatność w praktyce proponowanych rozwiązań (5 pkt.)
5) walory estetyczne pracy (4 pkt.)
2. Nagrodzone prace przechodzą na własność Organizatora. Prace zgłoszone do konkursu nie będą
zwracane autorom.
3. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z niniejszym regulaminem,
odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą naruszały powszechnie przyjęte
normy społeczne.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego korzystania z prac konkursowych a
szczególnie ich publikowania na stronach internetowych Organizatora i Patronów Konkursu.
6. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną na podany adres poczty
elektronicznej a także wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych przez Organizatora i
Partnerów w celach związanych z Konkursem zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).
7. Organizator dopuszcza możliwość wysłania nagrody laureatowi za pośrednictwem poczty lub
kurierem na koszt odbiorcy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Zapraszamy do udziału w konkursie !
Profil społecznościowy Krajowego Konkursu Energetycznego znajduje się pod adresem:
https://www.facebook.com/pages/Krajowy-Konkurs-Energetyczny/149262815212235?fref=ts
Partnerem prawnym Konkursu jest:
Adwokat Łukasz Brachowski
43-300 Bielsko-Biała
ul. Cieszyńska 9
M: 501 579 339

Oświadczenie

Ja niżej podpisany / a oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w konkursie oraz oświadczam, iż
zapoznałem się z treścią regulaminu Krajowego Konkursu Energetycznego pod tytułem:
„Wszystko zależy od energii” oraz akceptuję jego treść, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych i publikację wyników konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).
Nadto wyrażam zgodę na opublikowanie mojego wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy
miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w
wydawnictwach i na stronach internetowych Organizatora, a także zgadzam się na ich
wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych.

…..……………………….……………
podpis uczestnika /autora pracy/, rodzica
lub opiekuna prawnego / w przypadku osób niepełnoletnich /

