Regulamin konkursu pn. Nasza niebieska Polanica-Zdrój
Niniejszy konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja i rewitalizacja
terenów zieleni w Polanicy-Zdroju z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury na
potrzeby adaptacji miasta do zmian klimatu”, w ramach programu Środowisko,
Energia i Zmiany Klimatu, w ramach obszaru programowego „Łagodzenie zmian klimatu
i adaptacja do ich skutków”.

Cele konkursu:
1. Zwiększenie zainteresowania mieszkańców Polanicy-Zdroju możliwościami zastosowania
rozwiązań

związanych

z

zagospodarowaniem

wody

opadowej.

2. Kreowanie i rozwijanie inicjatyw dbałości o otoczenie, w którym mieszkamy.
3. Inspirowanie mieszkańców Polanicy-Zdroju do tworzenia przyjaznej dla środowiska atmosfery.
4. Zachęcenie mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu i dbałości o najbliższe
otoczenie.
5. Zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w wydarzeniach organizowanych przez Urząd
Miejski w Polanicy-Zdroju.
Organizator konkursu:
Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju

Uczestnicy konkursu:
Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej Polanicy-Zdroju oraz tablicy ogłoszeń.
Do konkursu mogą przystąpić wszyscy chętni mieszkańcy Miasta Polanica-Zdrój, którzy
prześlą na adres Urzędu Miejskiego (ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój) lub
osobiście, w sekretariacie urzędu, złożą prace konkursowe w terminie od 16 maja 2022 r. do
10 czerwca 2022 r.
Tryb zgłaszania pracy konkursowej:
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zdjęć wraz ze zgłoszeniem konkursowym lub
dostarczenie ich osobiście do Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju w godzinach pracy
placówki.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na przedstawienie danych osobowych
uczestnika konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
Zgłoszenie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Opis:
Uczestnicy konkursu przesyłają dokumentację fotograficzną prezentującą zagospodarowanie
i wykorzystanie wód deszczowych na terenie Polanicy-Zdroju (zdjęcia m.in. oczek i cieków
wodnych, ogrodów deszczowych, niecek retencyjnych, zbiorników itp. – należy dostarczyć
min. 2 zdjęcia). Format zdjęć min. 10x15 cm. Dopuszczalny jest wydruk na drukarce
w dobrej jakości na papierze fotograficznym. Zdjęcia muszą być wyraźne, czytelne.
Zgłoszenie powinno również zawierać dane autora oraz lokalizację sfotografowanych zdjęć.

Kryteria oceny i punktacja:
1. Jakość i czytelność zdjęcia/zdjęć 1-5 pkt.
2. Dobór ujęcia (pora dnia, oddalenie itp.) 1-10 pkt.
Każdy członek komisji przyzna indywidualnie punkty na podstawie, której wyliczona
zostanie średnia ocen. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Komisja konkursowa:
Oceny dokonuje komisja konkursowa w składzie minimum 3- osobowym (członkami komisji
są pracownicy Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju).

Problemy na jakie odpowiada:
1. Program zagospodarowania wody deszczowej na terenie Polanicy-Zdroju,
2. Niedostateczna wiedza mieszkańców na temat możliwości wykorzystania wody
deszczowej,
3. Niskie zainteresowanie dbałością o najbliższe otoczenie,
4. Niedostateczna aktywność społeczeństwa w działaniach organizowanych przez Urząd
Miejski w Polanicy-Zdroju.

Nagrody i rozstrzygnięcie konkursu:
Nagrody w konkursie zostaną współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
Nagrody rzeczowe zostaną przyznane 3 uczestnikom, którzy zdobędą najwięcej punktów.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu

Miejskiego

Polanicy-Zdroju. Zwycięzcy konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagród rzeczowych
poinformowani zostaną telefonicznie lub pisemnie.
Przewidziano następujące nagrody:
●

za zajęcie pierwszego miejsca – rower górski oraz książka o tematyce fotografii

przyrodniczej oraz torba na aparat,
● za zajęcie drugiego miejsca – hulajnoga elektryczna, książka o tematyce fotografii
przyrodniczej oraz torba na aparat,
● za zajęcie trzeciego miejsca – aparat fotograficzny, książka o tematyce fotografii
przyrodniczej oraz torba na aparat.
Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy prześlą prace zgłoszeniowe, otrzymają upominek:
drewniany pendrive oraz torbę ekologiczną.

Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
„Nasza niebieska Polanica-Zdrój” organizowanym przez Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju.

imię:

.....................................................................................

nazwisko:

.....................................................................................

klasa:

.....................................................................................

nazwa i adres szkoły: .....................................................................................

………………………………
podpis uczestnika
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla
celów niniejszego konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.).

………………………………………………………….
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

