Regulamin VI Krajowego Konkursu Energetycznego pod hasłem:
INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM
Energia umysłu jest istotą życia.
Arystoteles
§1
Organizatorami konkursu są:
AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 – III Liceum
Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie
w Chorzowie
41-506 Chorzów, ul. Farna 5-7
CENTRUM NAUKI I MUZYKI
Ewa i Wiesław Marek spółka cywilna
43-300 Bielsko-Biała, ul. Górska 3a
Autorem i koordynatorem projektu edukacyjnego w formie konkursu jest dr Halina Rechul.
§2
Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku od 17 do 23 roku życia.
W momencie odbioru nagrody uczestnik powinien być pełnoletni.
§3
Cel główny:
Budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie oraz ekologicznie.
Cele szczegółowe:
1. Zachęcanie do nauki racjonalnego zarządzania energią i środowiskiem.
2. Zwiększanie zainteresowania energetyką.
3. Budowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.
4. Rozbudzenie pasji poznawczych i badawczych wśród młodzieży.
5. Promowanie koncepcji rozwoju zrównoważonego.
6. Kształtowanie twórczych i krytycznych osobowości młodzieży poprzez swobodę
wypowiedzi na trudne energetyczne i środowiskowe problemy.
§4
Lista tematów prac, które będą przedmiotem oceny jury konkursu jest następująca:
Kategoria wiekowa od 17 do 19 lat:

1) Ekologiczny styl życia – moda czy konieczność?
2) Energetyka prosumencka – konieczność czy wyzwanie przyszłości?

3) Jak zarządzać energią i środowiskiem w Twojej szkole?

Kategoria wiekowa od 20 do 23 lat:
1) Efektywność energetyczna budynku – rozliczanie kosztów ogrzewania.
2) Nowe czynniki sprawcze zmian w energetyce (obliczenia w chmurach, technologie mobilne,
internet).
3) Opłacalność inwestowania w odnawialne źródła energii.

§5
1. Konkurs przeprowadza się w formie prac pisemnych. Istotnym elementem wpływającym na
ocenę końcową będzie zaproponowanie przez autora pracy konkretnych rozwiązań, które
mogą być zastosowane w praktyce. Najwyżej oceniane będą prace badawcze.
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 12 stron tekstu pisanego (bez ilustracji)
przy wykorzystaniu edytora tekstu MS WORD, zachowując poniższe wskazania:
Układ strony: pionowy, rozmiar – A4, marginesy: 2,6 cm górny, 2 cm dolny, 1,6 cm
wewnętrzny i 1,7 zewnętrzny, odstęp między wierszami - pojedynczy, czcionka – Times
New Roman CE - 12.
Zgłoszenia udziału w Konkursie będą przyjmowane razem z pracą. Prace należy dostarczyć w
wersji papierowej i na płycie CD za pośrednictwem poczty pod adres:
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
– III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego
ul. Farna 5-7
41-506 Chorzów Batory
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs energetyczny”
Prace będą przyjmowane do 17 czerwca 2014 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
§6
Konkurs przygotowuje i przeprowadza Organizator oraz Autorka projektu. Nadzór merytoryczny
nad konkursem sprawuje prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko z Politechniki Wrocławskiej.
§7
W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
Przewodniczący:
Prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko z Politechniki Wrocławskiej
Zastępca Przewodniczącego:
dr inż. Wojciech Radziewicz – Politechnika Opolska
Członkowie:

dr Aleksandra Łakomiak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Justyna Zabawa – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr inż. Michał Tomaszewski – Politechnika Opolska
(Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składu komisji.)
§8
Zgłoszenia uczniów szkół dokonuje Dyrektor. Uczestnicy indywidualni zgłaszają udział w
konkursie samodzielnie. Prace nie mogą być pisane przez zespół autorów, każda praca może
posiadać tylko jednego autora.
Zgłoszenia powinny zawierać: nazwisko i imię uczestnika, temat pracy, dokładny adres, adres email, numer telefonu, wiek uczestnika, w przypadku zgłoszenia przez szkołę, także nazwisko
nauczyciela prowadzącego.
§9
O wynikach Konkursu oraz o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród dyrektorzy szkół i
uczestnicy indywidualni zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
§ 10
Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
§ 11
Wybrani przez Komisję Konkursową laureaci konkursu w dniu rozdania nagród dokonują ustanej
prezentacji prac. Prezentacje wybranych prac, w standardzie Power Point należy dostarczyć
Komisji Konkursowej w formie elektronicznej najpóźniej do 6 dni roboczych przed uroczystym
rozdaniem nagród.
§ 12
Po wyłonieniu laureatów konkursu zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca konkurs
(gala). Wezmą w niej udział osoby zaangażowane w konkurs, laureaci, władze samorządowe,
zaproszeni goście oraz media.
§ 13
1. Nagrody w konkursie finansowane będą ze środków zewnętrznych.
2. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników na spotkanie finałowe.
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
tel. kontaktowy: 797 166 251
e-mail: halina.rechul@gmail.com
§ 14. Uwagi końcowe
1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. Nie przysługuje
odwołanie od decyzji Komisji Konkursowej.

2. Nagrodzone prace przechodzą na własność Organizatora. Prace zgłoszone do konkursu nie
będą zwracane autorom.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego korzystania z prac konkursowych a
szczególnie ich publikowania na stronach internetowych Organizatora i Patronów Konkursu.
4. 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).
5. Organizator dopuszcza możliwość wysłania nagrody laureatowi za pośrednictwem poczty
lub kurierem na koszt odbiorcy.
6. 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: Inteligentne zarządzanie energią i środowiskiem 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 /

