
 
 

 
REGULAMIN KONKURSU  

 „LEKCJA O NISKIEJ EMISJI” 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom zagadnień związanych z niską emisją, rozwijanie 
postawy ekologicznej i aktywizacja środowiska nauczycielskiego. 

2. Konkurs skierowany jest do nauczycieli i studentów oraz dla osób zainteresowanych i 
aktywnych na polu edukacji ekologicznej, mieszkających na terenie Polski.  

3. Przedmiotem konkursu są autorskie, niezgłaszane do żadnych konkursów scenariusze lekcji 
poświęconych zagadnieniu niskiej emisji.  

4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.   
5. Udział w konkursie jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
6. Scenariusze zgłoszone do konkursu wraz z notką o autorze zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej projektu  www.misja-emisja.pl oraz na ogólnopolskim portalu edukacji 
ekologicznej www.zielonalekcja.pl. 
 

 
§ 2 ORGANIZATOR 

 
1. Organizatorem konkursu jest organizator kampanii „Misja -emisja”  - Abrys Sp. z o.o., z 

siedzibą w Poznaniu (60-124), przy ul. Dalekiej 33 (zwany dalej „Organizatorem”).  
2. Do zadań organizatora należy: 

a) obsługa organizacyjna zgłoszeń,  
b) zorganizowanie posiedzenia Jury, 
c) prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej,  
d) powiadomienie laureatów o przyznaniu nagród, 
e) wysłanie nagród laureatom.  

3. Bieżące informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.misja-emisja.pl 
oraz stronach internetowych partnerów medialnych.  

 
§ 3 FORMA ZGŁOSZENIA 

 
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest samodzielne lub w ramach pracy zespołowej 

stworzenie scenariusza zajęć lekcyjnych związanych z tematem niskiej emisji oraz dokonanie 
zgłoszenia do udziału w konkursie za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

2. Zgłoszenie należy przesłać do 31 października 2014 r.  na adres: konkurs@misja-emisja.pl 
lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.misja-emisja.pl. 

3. W celu zwiększenia szansy na wygraną każdy uczestnik może zgłosić się do konkursu 
wielokrotnie, przy czym za każdym razem zgłoszenie jest równoznaczne z przesłaniem 
autorskiego scenariusza lekcji.  

4. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:  
a) formularz zgłoszeniowy, 
b) pracę konkursową w postaci pliku elektronicznego w formacie tekstowym, np. „doc”, 

„rtf”, „odt”. Plik elektroniczny winien nosić nazwę określoną według następującego 
klucza: nazwisko (kropka) pierwsza litera imienia (kropka) kolejny numer pracy (np. 
Jan Kowalski określa nazwę pliku, stanowiącego jego pracę konkursową jako – 
„kowalski.j.1”), 

c) dodatkowe materiały opracowane przez nauczyciela takie jak karty pracy, plansze, 
prezentacje, zestawy zadań i inne materiały wykorzystane na lekcji.  



d) wyrażenie zgody na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie, 
rozpowszechnianie przesłanego materiału na stronach internetowych organizatora, a 
także partnerów medialnych (znajduje się w formularzu zgłoszeniowym), 

e) deklarację samodzielności stworzenia scenariusza (znajduje się w formularzu 
zgłoszeniowym), 

f) poświadczenie znajomości regulaminu konkursu (znajduje się w formularzu 
zgłoszeniowym), 

g) zgodę na publikowanie i przetwarzanie informacji zawartych w formularzu przez 
organizatora konkursu (znajduje się w formularzu zgłoszeniowym). 

4. Scenariusz powinien zawierać następujące elementy: 
a) temat; 
b) przedmiot, na który został przygotowany; 
c) cele; 
d) metody i techniki; 
e) szczegółowy przebieg lekcji; 
f) wykorzystanie środków dydaktycznych, w szczególności tekstów źródłowych, materiałów 
audiowizualnych i materiałów ikonograficznych; 
g) określenie czasu trwania lekcji – dopuszczalne jest przygotowanie Scenariuszy na 45 
minut lub na 90 minut zajęć; 
h) bibliografia. 

5. Objęta scenariuszem lekcja musi nawiązywać tematyką do podstawy programowej ustalonej 
przez MEN w zakresie danego przedmiotu i być poprawna metodycznie i merytorycznie. 

6. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnik potwierdza, że ma pełne prawo do 
dysponowania scenariuszem oraz, że korzystanie ze scenariusza nie narusza jakichkolwiek 
praw osób trzecich, przysługują mu autorskie (i pokrewne) prawa majątkowe do utworu, które 
nie są ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich.  

7. Uczestnik konkursu potwierdza, że przysługujące mu prawa do scenariusza obejmują w 
szczególności prawo do ich udostępniania i rozpowszechniania, zgodnego z postanowieniami 
niniejszego regulaminu.  

8. Zgłoszenia do konkursu niekompletne oraz nadesłane po terminie nie będą uwzględniane 
9. Materiały nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.  
10. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

§ 4 KAPITUŁA KONKURSU 
 

1. Nadesłane na konkurs wnioski rozpatruje kapituła konkursu, w skład której wchodzą 
zaproszone przez organizatora osoby. 

2. Zadaniem jury jest dokonanie szczegółowej oceny zgłoszeń i wytypowanie laureatów.  
3. Na obrady kapituły mogą zostać zaproszone również inne osoby, jeśli organizator uzna, że 

wniosą wartościowy wkład w jej pracę. 
4. Organizator konkursu pełni rolę sekretarza kapituły. 

 
§ 5 WYŁONIENIE LAUREATÓW 

 
1. Wnioski konkursowe oceniane są w dwóch etapach: 

a) ocena formalna – dokonywana przez sekretarza kapituły i akceptowana przez członków 
kapituły, 

b) ocena merytoryczna – dokonywana przez kapitułę. 
2. Wyłonienia laureatów dokonuje kapituła, która ocenia każdy wniosek indywidualnie.  
3. Obrady kapituły są niejawne.  
4. Kapituła do momentu oficjalnego ogłoszenia werdyktu jest zobligowana do zachowania 

poufności i nie przekazywania informacji osobom trzecim.  
5. Decyzje Kapituły są ostateczne.  
6. Kryteria oceny Kapituły: 

a) kreatywność, 
b) atrakcyjność przekazu, 
c) poprawność metodyczno-merytoryczna, 
d) zgodność z obowiązującą podstawą programową, 



e) stopień zaangażowania uczniów w lekcję (prowadzenie zajęć w stylu analityczno-
problemowym, kształtującym umiejętności poznawcze i komunikacyjne, a nie opisowo-
faktograficznym), 

f) możliwość zastosowania scenariusza podczas zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych. 
7. Organizator, na wniosek kapituły, zapewnia sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi 

osobami w celu weryfikacji informacji, przekazanych w formularzu zgłoszeniowym. 
8. Informacje na temat laureatów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach 

internetowych: www.misja-emisja.pl oraz za pośrednictwem patronów medialnych konkursu.  
 

§ 6 NAGRODY 
 
1. W konkursie zostaną przyznane będą czytniki e- book ( 6 sztuk). 
2. Fundatorem nagród jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (DzU z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) nagrody przyznane w konkursie będą wolne 
od podatku dochodowego. 

 
§ 7 TERMINARZ KONKURSU 

 
1. Przyjmowanie zgłoszeń – do 31 października 2014 r. 
2. Ocena formalna zgłoszeń przez organizatora – do 18 listopada 2014 r. 
3. Ocena merytoryczna, dokonywana przez Kapitułę  – do 24 listopada  2014 r. 
4. Wysyłka nagród laureatom –  do 30 listopada 2014 r. 

 
 

 
§ 8 INFORMACJE DODATKOWE 

 
1. Przystąpienie do konkursu oznacza automatycznie zgodę na udostępnianie swoich danych 

teleadresowych oraz nadesłanych materiałów na potrzeby działań marketingowych, 
podejmowanych przez organizatora konkursu.  

2. Wszystkie wątpliwości w sprawie regulaminu rozstrzyga organizator. 
3. Organizatorowi przysługuje prawo przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków 

wynikających z niniejszego regulaminu.  

http://www.misja-emisja.pl/

