§ 1. Cel konkursu „Drzewo Franciszka”
1. Cel główny:
poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzieci oraz młodzieży szkolnej,
• przybliżanie postaci patrona ekologów - św. Franciszka z Asyżu i krzewienie
chrześcijańskich wartości.
•

2. Cele szczegółowe:
•
•
•
•
•
•

promocja wiedzy ekologicznej i przyrodniczej,
uświadamianie roli i potrzeby ochrony drzewostanu,
zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska oraz
promowanie postaw proekologicznych,
stworzenie platformy wymiany materiałów dydaktycznych,
dbałość o środowisko naturalne gminy,
promocja wydarzeń popularyzujących działania ekologiczne gminy.
§ 2. Organizator konkursu

1. Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Zakłady Kórnickie z siedzibą
w Kórniku (dalej zwana także ,,Organizatorem”).
2. Organizator ogłasza konkurs pod nazwą: ,,Drzewo Franciszka”.
§3. Zasięg konkursu
1. Konkurs ma charakter międzyszkolnej rywalizacji zespołowej w województwie
wielkopolskim.

Fundacja Zakłady Kórnickie ● Al. Flensa 2B ● 62-035 Kórnik ● tel. 61-898 02 91 ● 61-898 00 24 ● sekretariat@fzk.pl ● www.fzk.pl
Regon 634376651 ● NIP 777-26-72-430 ● KRS 0000120123 ●

§ 4. Przedmiot konkursu i uczestnicy
1. Konkurs prowadzony będzie w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.
Składać się będzie z następujących kolejno etapów:
Rejestracja
Etap I
Etap II
Sprawozdanie

04.06.18
21.09.18
06.10.18
08.10.18
30.11.18
08.10.18
30.11.18

- zgłoszenie do konkursu
nasadzenie minimum jednego drzewa
- realizacja przedsięwzięcia edukacyjnego zgodnego
z celami Konkursu
- Opracowanie i przesłanie sprawozdania w formie
multimedialnej lub zdjęć z realizacji projektu

2. Konkurs trwa w okresie: 04.06.18 – 30.11.18.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
4. Ideą działań podejmowanych przez zespoły uczniowskie jest upowszechnienie, w jak
najszerszych kręgach, wiedzy dotyczącej ekologii oraz przesłania św. Franciszka.

§ 5. Zasady udziału w konkursie
1. Szkołę mogą reprezentować w konkursie tylko trzy zespoły.
2. Warunkiem
uczestnictwa
w
konkursie
jest
zarejestrowanie
zespołu
na stronie fzk.pl w terminie do dnia 21 września 2018 roku, poprzez wypełnienie
formularza przez Dyrektora Szkoły i przesłanie. Wypełniony i potwierdzony formularz
zgłoszeniowy stanowi potwierdzenie zaakceptowania warunków regulaminu
konkursowego.
3. Organizator gwarantuje dostarczenie jednego drzewa na swój koszt dla każdego zespołu
reprezentującego szkołę, pod wskazany adres do 5 października 2018 roku.
4. Ustala się trzy kategorie wiekowe uczniów, związane z przynależnością
do klas/oddziałów szkolnych. Są nimi uczniowie klas: 1 – 3, 4 - 6, 7 - 8.
5. Zmiany w składzie zespołu konkursowego muszą być każdorazowo zatwierdzane przez
Organizatora.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz
członkowie ich rodzin.
7. Zespół konkursowy składa się z grupy maksymalnie 5 uczniów i jednego opiekuna
(nauczyciela z danej szkoły).
8. Etap I konkursu polega na posadzeniu przez dzieci ze szkół biorących udział
w Konkursie, minimum jednego drzewa w dniu 6 października 2018 roku.

Fundacja Zakłady Kórnickie ● Al. Flensa 2B ● 62-035 Kórnik ● tel. 61-898 02 91 ● 61-898 00 24 ● sekretariat@fzk.pl ● www.fzk.pl
Regon 634376651 ● NIP 777-26-72-430 ● KRS 0000120123 ●

9. Etap II konkursu polega na przygotowaniu oraz realizacji jednego przedsięwzięcia
spełniającego cele wskazane w § 1.
10. Przykładowe formy to: inscenizacja, konkurs wiedzy, organizacja kampanii
informacyjnych i edukacyjnych, spacery tematyczne, organizacja gier (terenowych,
planszowych) dla lokalnej społeczności, wydarzenia artystyczne, takie jak: koncert,
festiwal, happening, spektakl, wystawa, przegląd, wykłady, prelekcje, warsztaty
tematyczne, stworzenie okolicznościowej gazetki/plakatu informacyjnego, etc.
§ 6. Kryteria Oceny
1. Z wykonania projektu będą sporządzane stosowne sprawozdania. Wszyscy uczniowie z
danego zespołu pracują nad wspólnym raportem. Zadaniem opiekuna zespołu jest
weryfikacja sprawozdania i przesłanie go do oceny we wskazanym terminie.
2. W skład sprawozdania w pierwszej kolejności powinny wchodzić materiały
multimedialne, których publikacja możliwa będzie na stronie Konkursu tj. www.fzk.pl.
3. Wszystkie działania konkursowe oceniane będą przez Zarząd Fundacji Zakłady
Kórnickie. Na wysokość przyznanej oceny wpływ ma:
- forma wykonanych działań (20%),
- jakość i pracochłonność wykonanych przez uczestników projektu czynności (30%),
- efektów oddziaływania na społeczność gminy (50%).
4. Decyzje Zarządu Fundacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 7. Nagrody
1. W Konkursie przewidziane są nagrody za: pierwsze, drugie i trzecie miejsce dla
zespołów, które uzyskały największą liczbę punktów każdej kategorii wiekowej.
2. Nagrody przyznawane będą również opiekunom zwycięskich zespołów oraz
ich szkołom, za zaangażowanie w działanie największej części społeczności szkolnej.
3. Fundatorem Nagród jest Fundacja Zakłady Kórnickie.
4. Każdy uczestnik nagrodzonego zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej
wartości, bez względu na liczbę członków Zespołu, a jej wysokość będzie uzależniona
od miejsca zajętego przez Zespół. Przyjmuje się, że Zespół liczy maksymalnie 5 osób.
5. Pełna lista finalistów zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu.
6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie.
7. Nagrody rzeczowej w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na
ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za
wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące
nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
§ 8. Postanowienia ogólne
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Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich zespołów
konkursowych (w tym: nick zespołu, nazwa szkoły, imiona i nazwiska uczestników
zespołów) na stronie www.fzk.pl
Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem zespołów konkursowych
w Konkursie.
Zespoły, które naruszą Regulamin Konkursu "Drzewo Franciszka", jak również
obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy
społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczone z Konkursu.
Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia
znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia zespołu
z Konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych
lub danych osoby trzeciej przez zespół.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego
z przyczyn od niego niezależnych.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Podpisując zgłoszenie do Konkursu Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na przeprowadzenie
Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Przystąpienie do Konkursu oraz podpisanie zgłoszenia do konkursu oznacza akceptację
niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody Szkoły oraz uczestników i ich
opiekunów prawnych na przekazanie danych osobowych uczestniczących uczniów, w
tym zgodę na opublikowanie wizerunku, imienia, nazwiska, nazwy szkoły, którą
reprezentują i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych
Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach
masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e/f i zgodnie z
treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Materiały z chwilą dostarczenia ich do Fundacji Zakłady Kórnickie oraz wszelkie
autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe nieodpłatnie przechodzą na Organizatora.
Raporty mogą być wykorzystane i powielane do różnych publikacji bez dodatkowej
zgody autorów i ich opiekunów.
Do Konkursu nie zostaną dopuszczone projekty zawierające treści niezgodne z prawem,
obraźliwe oraz mogące prowadzić do naruszenia praw innych osób.
Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Zarząd Fundacji, którego
decyzje są ostateczne.
Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez
podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień
Uczestników Konkursu.
W razie wszelkich pytań, sugestii lub życzeń, prosimy pisać na adres:
drzewofranciszka@fzk.pl
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