PATNERZY PROJEKTU:

Powiat Płocki

REGULAMIN
Konkursu pn. „Strażnicy Natury” na najlepiej przeprowadzoną
Kampanię Sprzątanie Świata 2014
dla przedszkoli oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu woj. mazowieckiego.
Organizatorzy:
 Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
 Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Płocku
Cele:
1. Wyzwolenie wśród lokalnych społeczności aktywności do działań na rzecz ochrony środowiska,
szczególnie w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami na obszarach Natura 2000.
2. Promocja aktywnej edukacji ekologicznej oraz działań dzieci, młodzieży i społeczności szkolnej
na rzecz ochrony środowiska w ramach Kampanii Sprzątanie Świata 2014.
Uczestnicy konkursu – przedszkola oraz szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu
woj. mazowieckiego.
Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest reportaż z przeprowadzonej kampanii edukacyjnej w zakresie właściwego
gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarach Natura 2000 w formie:
• filmu (3-5 min),
• zdjęć obrazujących Kampanię wraz z opisem przedstawionych w formie kroniki lub prezentacji
multimedialnej.
Prace konkursowe:
• film (długość; 3-5 min.) - na nośniku CD lub DVD w formacie: avi, MPEG lub wmv.
• zdjęcia obrazujące przebieg Kampanii wraz z opisem w formie drukowanej i elektronicznej (nagranej na
nośniku CD lub DVD).
Termin realizacji:
1-30 września 2014 r– realizacja konkursu.
Do 10 października 2014 r. – dostarczenie prac konkursowych.
Listopad 2014 r – rozstrzygnięcie konkursu.
Warunki uczestnictwa:
1. Szkoły i przedszkola przygotowują i przeprowadzają Kampanię Sprzątanie Świata 2014 na obszarach
Natura 2000 lub w ich sąsiedztwie, adresowaną do osób fizycznych, przedsiębiorców, dzieci i
młodzieży. Mogą to być happeningi, warsztaty, spotkania z administracją gmin, powiatów, WIOŚ,
firmami gospodarującymi odpadami, inwentaryzacja dzikich wysypisk śmieci, informacja (ulotki,
plakaty) o wpływie odpadów na stan środowiska i zdrowie ludzi.
2. Działania mają pokazać związek człowieka ze środowiskiem przyrodniczym, uciążliwości odpadów
dla środowiska przyrodniczego, w tym Obszarów Natura 2000, konieczność poszanowania zasobów
środowiska, realizacji zasad „odpowiedzialnej konsumpcji”, konieczności stosowania selektywnej
zbiórki odpadów i właściwego postępowania z wytwarzanymi odpadami, ich odzysku i
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unieszkodliwiania. Działania powinny zmobilizować miejscowe społeczeństwo – właścicieli
i zarządców terenów do właściwej gospodarki odpadami, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, do
uporządkowania oraz ewentualnego zagospodarowanie miejsc występowania dzikich wysypisk śmieci
na obszarach Natura 2000, urzędy gmin do zweryfikowania przyjętych modeli gospodarki odpadami,
troskę o ludzi, gatunki i siedliska z obszarów Natura 2000.
6. Wszystkie sprawozdania z Kampanii oceniane będą wg tych samych kryteriów. Podstawą oceny
będzie:
• poprawność merytoryczna przekazywanych treści,
• atrakcyjność przekazu,
• zasięg przekazu (ilość uczestniczących osób, ilość osób, do których dotarła informacja, media),
• uzyskany efekt Kampanii.
3. Materiał konkursowy (film/kronika) należy przekazać do RCEE w Płocku do 10 października 2014 r.
(decyduje data doręczenia).
5. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku powoła Komisję Konkursową, której zadaniem
będzie przeprowadzenie oceny prac i przygotowanie listy nagrodzonych i wyróżnionych szkół. Jury
wybierze 12 laureatów oraz 6 wyróżnień. Nagrody przyznane zostaną na podstawie protokołu Komisji.
7. Uczestnicy projektu, którzy wezmą udział w Konkursie, realizujący w/w zadania otrzymują
potwierdzenia swojej aktywności na specjalnym certyfikacie. Ponadto, dla najlepszych
przeprowadzonych Kampanii, ufundowane zostaną nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. Nagrody
przeznaczone będą dla szkół.
• I kategoria – przedszkola i szkoły podstawowe – 6 laureatów i 3 wyróżnionych.
• II kategoria – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne – 6 laureatów i 3 wyróżnionych.
Komisja Konkursowa może dokonać innego podziału nagród.
8. Proponowane nagrody - (sprzęt RTV, sprzęt turystyczno – sportowy, sprzęt komputerowy).
9. Nagrody w Konkursie finansowane będą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych z konkursu w swoich publikacjach i
materiałach.
11. Regulamin Konkursu opublikowany będzie na stronie www.rceeplock.eko.org.pl
12. Wszelkie informacje o Konkursie można otrzymać pod nr tel. 024 268 37 74, wysyłając pytanie na
adres e-mail rceeplock@eko.org.pl .
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