REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE pt. „MŁODZIEŻOWE DEBATY OKSFORDZKIE
O NATURZE 2000”
(zwany dalej: „Regulaminem”)

§ 1.
Informacje ogólne
1. Organizatorem Konkursu pt. „Młodzieżowe Debaty Oksfordzkie o Naturze 2000” (zwanego
dalej: „Konkursem”) jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (zwana dalej:
„Organizatorem”).
2. Adres Organizatora: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922
Warszawa.
3. Konkurs obsługuje Fabryka Komunikacji Społecznej, zwana dalej: „FKS”, na zlecenie
Organizatora, adres: Fabryka Komunikacji Społecznej, ul. Filtrowa 75/22, 02-032 Warszawa.
4. Partnerem Konkursu jest portal Cogito.com.pl.
5. Temat Konkursu: Natura 2000.
6. Konkurs organizowany jest w ramach projektu nr LIFE 10 INF PL 677 pn. Ogólnopolska
Kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę”, realizowanej przez Organizatora
ze środków instrumentu finansowego Life+ i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, zwanej dalej: „Kampanią”.
7. Informacje na temat Kampanii są dostępne na stronie internetowej: www.poznajnature.pl.
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§ 2.
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest wyłonienie zespołu, który przeprowadził najlepszą debatę oksfordzką o Naturze
2000, a także:

1) zachęcenie Uczestników Konkursu do pogłębiania tematu Natury 2000;
2) stymulowanie konstruktywnej dyskusji o sieci Natura 2000;
3) kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży;
4) generowanie doniesień medialnych w prasie lokalnej.

§ 3.
Założenia organizacyjne
1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia ogłoszenia
Konkursu do dnia 10 grudnia 2014 roku.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które są:
1) pracownikami Organizatora oraz pracownikami FKS;
2) dziećmi oraz rodzeństwem pracowników Organizatora i pracowników FKS;
3) innymi osobami, które brały udział w organizowaniu Konkursu lub w obradach Komisji
Konkursowej.
5. Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
1) Etap I – Zgłoszenie konspektu debaty oksfordzkiej;
2) Etap II – Przeprowadzenie debaty oksfordzkiej i przesłanie dokumentacji, o której mowa
w § 6 ust. 5 Regulaminu.

§ 4.
Zasady zgłaszania udziału w Konkursie
1. Do Konkursu każda szkoła ponadgimnazjalna może zgłosić dowolną liczbę zespołów.
2. Każdy zespół składa się z:
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1) 8 uczniów biorących udział w dyskusji (4 osoby reprezentujące stronę Propozycji;
4 osoby reprezentujące stronę Opozycji);
2) Marszałka (uczeń);
3) Sekretarza (uczeń);
4) Opiekuna zespołu, którym jest nauczyciel dowolnego przedmiotu. Opiekun pełni
funkcję formalnego przedstawiciela szkoły do kontaktów z Organizatorem i FKS.
3. Składy osobowe zespołów pochodzących z jednej szkoły muszą być różne, z zastrzeżeniem
ust. 4.
4. Opiekunem zespołów pochodzących z jednej szkoły może być ta sama osoba.
5. Każdy zespół wytypuje spośród siebie lidera zespołu (ucznia), który w razie niemożności
skontaktowania się z opiekunem zespołu będzie pełnił funkcję zastępczego przedstawiciela
szkoły do kontaktów z Organizatorem i FKS.
6. Role członków zespołu, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, zostały opisane w Załączniku Nr 4 do
Regulaminu – „Zasady prowadzenia debaty oksfordzkiej”.

§ 5.
Etap I – Zgłoszenie konspektu debaty oksfordzkiej
1. Przedmiotem I Etapu Konkursu jest zgłoszenie konspektu debaty oksfordzkiej, której tematem
jest Natura 2000.
2. Zgłoszenie konspektu debaty oksfordzkiej następuje poprzez przesłanie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu, zawierający
następujące elementy:
1) nazwę i adres szkoły;
2) imię i nazwisko opiekuna zespołu;
3) adres e-mail oraz telefon kontaktowy do opiekuna zespołu;
4) adres e-mail oraz telefon kontaktowy do lidera zespołu;
5) konspekt debaty oksfordzkiej zawierający:
a) propozycję tezy debaty oksfordzkiej (maksymalnie 200 znaków ze spacjami),
b) uzasadnienie wyboru tezy debaty oksfordzkiej (maksymalnie 1500 znaków
ze spacjami),
c) miejsce i czas przeprowadzenia debaty oksfordzkiej,
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d) skład osobowy zespołu,
e) informacje o planowanej publiczności,
f) ewentualnie informacje o zaangażowaniu partnerów lokalnych,
g) ewentualnie informacje o planowanych formach promocji debaty
oksfordzkiej.
3. Do wypełnionego formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć skan
podpisanych następujących oświadczeń wszystkich członków zespołu, stanowiących Załącznik
Nr 2 do Regulaminu:
1) zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych w zakresie koniecznym
do prawidłowego jego przeprowadzenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
2) zgodę na udział w Konkursie;
3) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu – w przypadku nieletnich
członków zespołu ww. oświadczenia podpisują ich opiekunowie prawni.
4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie DOC wraz ze skanem podpisanych
oświadczeń, o których mowa w ust. 3, należy przesłać na adres e-mail FKS:
konkurs@poznajnature.pl.
5. W I Etapie Konkursu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie zgłoszenia, które wpłynęły do dnia
17 października 2014 roku pocztą elektroniczną na adres e-mail FKS wskazany w ust. 4.
6. Zgłoszenia do I Etapu Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub zawierające
nieprawdziwe dane będą odrzucane, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Komisja Konkursowa w uzasadnionych przypadkach może zażądać od danego Uczestnika
Konkursu uzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty lub informację w terminie przez
siebie wskazanym. Brak uzupełnienia zgłoszenia przez Uczestnika Konkursu w terminie
wskazanym przez Komisję Konkursową będzie skutkował odrzuceniem zgłoszenia.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn
od niego niezależnych (w szczególności wskutek awarii łączy internetowych lub awarii systemu
Uczestnika Konkursu) oraz za podanie nieprawdziwych danych. Podanie nieprawdziwych
danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
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9. Opiekun zespołu może złożyć rezygnację z udziału w I Etapie Konkursu przesyłając mailowo
informację o rezygnacji na adres: konkurs@poznajnature.pl, w temacie e-maila wpisując
„rezygnacja”.

§ 6.
Etap II – Przeprowadzenie debaty oksfordzkiej i przesłanie dokumentacji

1. Przedmiotem II Etapu Konkursu jest przeprowadzenie debaty oksfordzkiej trwającej
maksymalnie 2 godziny, zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie, o którym mowa w § 4
ust. 6 Regulaminu, oraz przygotowanie dokumentacji debaty oksfordzkiej, o której mowa
w ust. 5.
2. Na debacie oksfordzkiej mogą pojawić się przedstawiciele Organizatora lub przedstawiciele
FKS.
3. Debata oksfordzka powinna zostać przeprowadzona zgodnie z informacjami wskazanymi
w formularzu zgłoszeniowym do I Etapu Konkursu. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się
możliwość zmian, które powinny być przedstawione Organizatorowi w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem, a następnie Organizator musi wyrazić na nie zgodę.
4. Do II Etapu Konkursu zostaje dopuszczonych 10 zespołów, które uzyskały największą liczbę
punktów od Komisji Konkursowej w I Etapie Konkursu.
5. Udokumentowanie przebiegu debaty oksfordzkiej następuje poprzez przesłanie:
1) wypełnionego formularza zgłoszeniowego do II Etapu Konkursu, którego wzór stanowi
Załącznik Nr 3 do Regulaminu, zawierającego następujące elementy:
a) nazwę i adres szkoły,
b) imię i nazwisko opiekuna zespołu,
c) adres e-mail oraz telefon kontaktowy opiekuna zespołu,
d) adres e-mail oraz telefon kontaktowy lidera zespołu,
e) skład osobowy zespołu, ze wskazaniem pełnionej w nim roli przez
poszczególnych jego członków, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu
z zastrzeżeniem ust. 6,
f) pisemną relację z debaty o długości maksymalnie 6 000 znaków ze spacjami,
zawierającą w szczególności: podsumowanie przebiegu debaty oksfordzkiej,
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argumenty obu stron, pytania, jakie padały ze strony publiczności, wynik
debaty oksfordzkiej,
g) miejsce i czas przeprowadzenia debaty oksfordzkiej,
h) ewentualnie informacje o zaangażowaniu partnerów lokalnych,
i) ewentualnie informacje o wykorzystanych formach promocji debaty
oksfordzkiej.
2) 10 zdjęć w wersji elektronicznej w formacie .jpg, każde w rozmiarze nie mniejszym niż
500 KB i nie większym niż 1 MB, stanowiących dokumentację debaty oksfordzkiej;
3) ewentualnie linku do relacji video trwającej maksymalnie 5 min., zamieszczonej
w Internecie, np. na portalu YouTube, w jakości co najmniej 720 pikseli. Relacja
powinna stanowić dokumentację debaty oksfordzkiej. Przygotowanie relacji będzie
dodatkowo punktowane.
6. Skład osobowy zespołu biorącego udział w II Etapie Konkursu powinien być taki sam, jak
zespołu biorącego udział w I Etapie Konkursu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
możliwość zmiany składu osobowego. Zmiana powinna być przedstawiona Organizatorowi
w formie pisemnej, a następnie zatwierdzona przez Organizatora. Każdy nowy członek zespołu
musi do formularza zgłoszeniowego do II Etapu Konkursu dołączyć skan podpisanych
oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu. W przypadku nieletnich członków
zespołu ww. oświadczenia podpisują ich opiekunowie prawni.
7. Wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie DOC wraz z dokumentami, o których mowa
w ust. 5 pkt 2 i 3, należy przesłać na adres e-mail FKS: konkurs@poznajnature.pl.
8. W II Etapie Konkursu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie zgłoszenia, które wpłynęły do dnia
30 listopada 2014 roku pocztą elektroniczną na adres e-mail FKS wskazany w ust. 7.
9. Dokumentacja przesłana do II Etapu Konkursu wypełniona nieprawidłowo, w sposób niepełny
lub zawierająca nieprawdziwe dane będzie odrzucana, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Komisja Konkursowa w uzasadnionych przypadkach może zażądać od danego Uczestnika
Konkursu uzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty lub informację w terminie przez
siebie wskazanym. Brak uzupełnienia zgłoszenia przez Uczestnika Konkursu w terminie
wskazanym przez Komisję Konkursową będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn
od niego niezależnych (w szczególności wskutek awarii łączy internetowych lub awarii systemu
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Uczestnika Konkursu) oraz za podanie nieprawdziwych danych. Podanie nieprawdziwych
danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
12. Opiekun zespołu może złożyć rezygnację z udziału w II Etapie Konkursu przesyłając mailowo
informację o rezygnacji na adres: konkurs@poznajnature.pl, w temacie maila wpisując
„rezygnacja”.

§ 7.
Harmonogram
1. Konkurs przebiega w następujący sposób:
1) I Etap Konkursu (zgłoszenie konspektu debaty oksfordzkiej) trwa od momentu
ogłoszenia Konkursu do dnia 17 października 2014 roku;
2) ocena konceptów debat przez Komisję Konkursową, wyłonienie i poinformowanie 10
zespołów, które przejdą do II Etapu Konkursu nastąpi w terminie od dnia 20
października 2014 r. do dnia 31 października 2014 roku;
3) II Etap Konkursu (przeprowadzenie debaty oksfordzkiej i przesłanie dokumentacji,
o której mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu) nastąpi w terminie od dnia 3 listopada 2014
roku do dnia 30 listopada 2014 roku;
4) ocena przesłanej dokumentacji debat oksfordzkich przez Komisję Konkursową,
wyłonienie i poinformowanie zwycięskich zespołów nastąpi w terminie od dnia
1 grudnia 2014 roku do dnia 10 grudnia 2014 roku.

§ 8.
Ocena zgłoszeń
1. Oceny zgłoszeń w obu etapach Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa.
2. Komisja Konkursowa zostanie powołana zarządzeniem Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska.
3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz przedstawiciele FKS.
4. Zgłoszenia

zostaną

zweryfikowane

pod

kątem

spełniania

wymagań

określonych

w Regulaminie oraz ocenione na podstawie następujących kryteriów:
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1) I Etap Konkursu: innowacyjność tezy, umiejętność uzasadnienia wyboru tematu,
spójność merytoryczna konspektu organizacji debaty oksfordzkiej, dodatkowe
elementy (forma promocji debaty oksfordzkiej, współpraca z partnerami);
2) II Etap Konkursu: zgodność przebiegu debaty oksfordzkiej z informacjami
przedstawionymi w formularzu zgłoszeniowym do I Etapu Konkursu, walory
merytoryczne debaty oksfordzkiej, wartość merytoryczna argumentacji, umiejętność
konstruktywnej dyskusji, wartość merytoryczna relacji z debaty – pisemnej, zdjęć
oraz relacji video. Przygotowanie relacji video będzie dodatkowo punktowane.
5. W I Etapie Konkursu Komisja Konkursowa dokona wyboru 10 zespołów, które przygotowały
najlepsze konspekty debat oksfordzkich. W II Etapie Konkursu Komisja Konkursowa dokona
wyboru 3 zespołów, które przeprowadziły najlepsze debaty oksfordzkie i przesłały najwyżej
ocenioną przez Komisję Konkursową dokumentację, wskazując I, II i III miejsce.
6. O wynikach każdego etapu Konkursu FKS powiadomi na stronie internetowej:
www.poznajnature.pl

oraz

na

fanpage’u

Facebook:

www.facebook.pl/poznajnature.

Zwycięskie dokumentacje debat oksfordzkich zostaną opublikowane na stronie internetowej:
www.poznajnature.pl w zakładce „Konkursy”, podzakładka „Młodzieżowe Debaty Oksfordzkie
o Naturze 2000”.
7. Zespoły, które przejdą do II Etapu Konkursu oraz zwycięzcy II Etapu Konkursu zostaną
poinformowani o wygranej drogą elektroniczną. Informacja zostanie przesłana na adresy
e-mail opiekunów zwycięskich zespołów.
8. W terminie wskazanym przez FKS zwycięzcy reprezentowani przez opiekunów zespołu będą
zobowiązani do potwierdzenia drogą elektroniczną przyjęcia nagrody.
9. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia nagrody lub rezygnacji z nagrody Komisja
Konkursowa dokona wyboru kolejnego zwycięskiego zespołu.
10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 10 grudnia 2014 r.
11. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 9.
Warunki ogólne
1. Zgłoszenie do Konkursu oznacza jednocześnie, że Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż nie
naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw
autorskich. Uczestnicy są odpowiedzialni wobec Organizatora za wszelkie ich wady prawne
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i za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności
intelektualnej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi
z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Uczestnicy zobowiązują się do pokrycia
wszelkich roszczeń, których będą dochodziły osoby trzecie w stosunku do Organizatora,
zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

§ 10.
Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
1) I miejsce: rzutnik dla szkoły oraz bony do sklepu Empik dla wszystkich członków
zespołu, każdy o wartości 50 PLN; gry planszowe dla wszystkich członków zespołu;
2) II miejsce: gry planszowe oraz gadżety Kampanii dla wszystkich członków zespołu;
3) III miejsce: gry planszowe oraz wybrane gadżety Kampanii dla wszystkich członków
zespołu.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagród lub przyznania tylko niektórych
z nagród, o których mowa w ust. 1.

§ 11.
Prawa autorskie
1. Zgłoszenie do Konkursu oznacza jednocześnie, że Uczestnicy oświadczają, iż wyrażają zgodę
na nieodpłatne, niekomercyjne wykorzystanie swoich materiałów, przygotowanych
na Konkurs, w celu promocji przez Organizatora oraz przez podmioty trzecie działające na
zlecenie Organizatora, Kampanii, polskiej przyrody i obszarów Natura 2000 bez ograniczenia
terytorialnego oraz na czas nieoznaczony, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
2) rozpowszechnianie, w tym we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych oraz sieci
szerokiego dostępu (Internet);
3) użyczanie lub najem oryginału albo wytworzonych egzemplarzy;
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4) publiczne wystawianie lub wyświetlanie;
5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym.
2. W ramach Kampanii planowane jest wykorzystanie nagrodzonych materiałów, o których
mowa w ust. 1, do następujących działań:
1) publikacji na stronie internetowej: www.poznajnature.pl, na fanpage’u Facebook:
www.facebook.pl/poznajnature oraz na stronach internetowych Organizatora;
2) innych działań związanych z realizacją Kampanii.

§ 12.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, prawo dokonania zmian
postanowień Regulaminu w każdym czasie. O dokonanych zmianach FKS poinformuje poprzez
ogłoszenie informacji na stronie internetowej: www.poznajnature.pl. W przypadku dokonania
zmian w Regulaminie Uczestnicy Konkursu, którzy do tego momentu zgłosili się do Konkursu,
będą

zobowiązani

do

nadesłania

nowego

oświadczenia

o

zapoznaniu

się

z postanowieniami zmienionego Regulaminu i akceptacji wszystkich jego postanowień.
Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało dyskwalifikacją.
2. W sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
3. Ostateczne interpretacje postanowień Regulaminu należą do Organizatora.
4. Regulamin podlega ogłoszeniu poprzez jego publikację na stronie internetowej:
www.poznajnature.pl. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
5. Wszelkie

pytania

związane

z

Konkursem

należy

kierować

na

adres

mailowy:

konkurs@poznajnature.pl.

Załączniki do Regulaminu:
1) Załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do I Etapu Konkursu;
2) Załącznik Nr 2 – Oświadczenia;
3) Załącznik Nr 3 – Formularz zgłoszeniowy do II Etapu Konkursu;
4) Załącznik Nr 4 – Zasady prowadzenia debaty oksfordzkiej.
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