KONKURS dla szkół

„Segregujesz-Wygrywasz”

I. Przepisy ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu „Segregujesz-Wygrywasz” jest IKEA Retail Sp. z o.o. z
siedzibą w Bielanach Wrocławskich ul. Czekoladowa 7, 55-040 Kobierzyce NIP: 527-010-33-85.
1.2 Partnerem w realizacji konkursu jest Fundacja Ekorozwoju z siedzibą we Wrocławiu,
ul.Białoskórnicza 26 , NIP: 899-00-23-248.
1.3. Konkurs realizowany jest w ramach Ogólnopolskiej kampanii selektywnej zbiórki ZSEE
„Zamień elektroodpady Na Kulturalne Wypady (e-ZONKW)” współfinansowanej ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1.4. Celem konkursu jest:
- promowanie odpowiedzialnych postaw konsumenckich (reduce, reuse, recycle)
- promowanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz ich właściwej utylizacji
- kształtowanie wzajemnych stosunków człowieka i przyrody.
1.5. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych szkół podstawowych i gimnazjów z
obszaru administracyjnego miasta Wrocławia oraz gminy Kobierzyce.
1.6 Nagrodami w konkursie są:
- 1 miejsce- bon upominkowy IKEA o wartości 2000 zł
- 2 wyróżnienia – 2 bony upominkowe IKEA o wartości 600 zł
Bony do zrealizowania w IKEA na zakup pojemników na odpady, żarówek LED, świetlówek
energooszczędnych, lampek zasilanych bateriami słonecznymi.
- KAŻDA SZKOŁA która prześle zgłoszenie będzie miała możliwość wziąć udział w BEZPŁATNYCH
zajęciach plenerowych NATURA W MIEŚCIE (wiosna – jesień) 2013 r. lub na zajęciach w
EkoCentrum we wrzesień - październik 2013 (zakres zajęć zgodny z zakresem programowym dla
szkół).
II. Przepisy dotyczące pracy konkursowej
2.1. Tematyka prac musi być spójna z celami konkursu.
2.2. Pod pojęciem „praca konkursowa” rozumie się stworzenie planu działań dotyczącego
ograniczania oraz segregowania odpadów w swojej placówce.
2.3. Każda szkoła może nadesłać 1 pracę.
2.4. Praca może być wykonana dowolną techniką, pod warunkiem że będzie ona czytelna i
możliwa do oceny.
2.5. Praca powinna być przesłana na adres mailowy: Anna.grzechnik@ikea.com (w tytule należy
wpisać: Zgłoszenie Konkurs Segregujesz-Wygrywasz) lub dostarczona do siedziby Organizatora w
wersji elektronicznej bądź w inny sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i ocenę.
2.6. Zgłaszane prace powinny być składane za pomocą formularza konkursowego dostępnego na
stronie : www.IKEA.pl/Wroclaw w zakładce Wydarzenia.
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających
kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów.
2.8. Wybranym pracom zostaną przyznane nagrody opisane w pkt.1.3 regulaminu

III. Terminarz
3.1. Termin nadsyłania prac mija 31 marca 2013 r.
3.2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
3.3. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.
3.4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie.
3.5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.IKEA.pl/Wroclaw w zakładce
Wydarzenia. oraz www.recykling.org.pl/zsee
3.6. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w sklepie IKEA w Bielanach Wrocławskich nie później
niż 2 tygodnie po ogłoszeniu wyników.
IV. Wykorzystanie prac
5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych
imieniem i nazwiskiem autora) na stronie www.IKEA.pl/Wroclaw w zakładce Wydarzenia, na
profilu facebook IKEA Wrocław oraz www.recykling.org.pl
5.2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć z przebiegu wręczania nagrody i
reportażu z realizacji zakładanego planu szkoły w materiałach pokonkursowych.
5.3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich
do nadesłanych prac i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów
multimedialnych z przebiegu konkursu.

