REGULAMIN KONKURSU: "Śmieciowe Eldorado - czyli jak
gospodarujemy odpadami”
1. Konkurs organizuje Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze „Radio
Zachód” S.A., 65-472 Zielona Góra, ul. Kukułcza 1, wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod
numerem KRS 82137, zwane dalej Organizatorem. Konkurs zorganizowany jest w ramach
kampanii informacyjno-edukacyjnych pn. "Śmieciowe Eldorado - czyli jak
gospodarujemy odpadami” . Przedsięwzięcie to wspiera działania na rzecz zwiększenia
świadomości mieszkańców województwa lubuskiego na temat zasad gospodarowania
odpadami komunalnymi w regionie. Celem konkursu jest m.in. rozbudzenie świadomości
ekologicznej uczniów szkół gimnazjalnych i średnich oraz słuchaczy Uniwersytetów III
wieku, jak również zapoznanie uczestników konkursu z problematyką powstawania
odpadów i ich oddziaływaniem na otoczenie.
1.

Konkurs "Śmieciowe Eldorado - czyli jak gospodarujemy odpadami” to zadanie to
dofinansowane jest środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze..

2.

Data rozpoczęcia konkursu: 11.05.2016 r.

3.

Data zakończenia konkursu: 19.06.2016 r.

4.

Konkurs organizowany jest na terenie województwa lubuskiego, eliminacje odbędą się
na terenie gimnazjów i szkół średnich oraz Uniwersytetach III wieku. Półfinały i finał
konkursu odbędą się na antenie „Radia Zachód” w Zielonej Górze.

5.

Celem głównym konkursu "Śmieciowe Eldorado - czyli jak gospodarujemy
odpadami” jest zwiększenie i upowszechnienie wiedzy mieszkańców województwa
lubuskiego na temat problematyki powstawania odpadów i ich oddziaływania na
otoczenie, a także zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie
lubuskim oraz znaczenia tego faktu w życiu codziennym.

6.

Cele szczegółowe konkursu to:
a)

b)

zaangażowanie uczniów szkół gimnazjalnych i średnich woj. lubuskiego
oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku w upowszechnianie wiedzy o
prawach i obowiązkach związanych z zasadami gospodarowania odpadami
komunalnymi,
wzmocnienie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska.

7.

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia następujące
warunki:
a)
Jest w wieku powyżej 12 lat i jest uczniem szkoły gimnazjalnej bądź
średniej lub słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku z terenu
województwa lubuskiego,
b) nie jest pracownikiem, współpracownikiem Organizatora konkursu, ani nie
jest członkiem jego rodziny,
c) wyrazi zgodę i przystąpi do testu przygotowanego przez Organizatora na
temat zagadnień związanych z problemami gospodarki odpadami
komunalnymi oraz weźmie osobiście udział w eliminacjach rozgrywanych
w szkołach i w finale konkursu w studiu „Radia Zachód”, w Zielonej Górze
przy ul. Kukułczej 1, lub w oddziale gorzowskim Radia Zachód przy ulicy
Warszawskiej 131.

8.

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:
I etap: eliminacje na terenie 5 szkół gimnazjalnych oraz 5 średnich oraz 3
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Test wyboru (trwający maksymalnie 35 minut)
składał się będzie z 25 pytań i jednego pytania otwartego (opisowego).
Do kolejnego etapu przejdzie 10 uczniów, po jednym z każdej szkoły, którzy otrzymają
największą ilość punktów w czasie eliminacji . Trzech najlepiej odpowiadających
słuchaczy UTW przejdzie do finału konkursu.
II etap: półfinały odbędą się na antenie Radia Zachód. Uczestnicy ze szkół
gimnazjalnych i średnich będą odpowiadali na pytania dziennikarza przez telefon.
Najlepszych trzech uczestników przejdzie do finału konkursu.
III etap: finały w studiu „Radia Zachód”. Dojazd do studia „Radia Zachód” w Zielonej
Górze na koszt uczestnika konkursu. Z wyłonionych w eliminacjach osób, utworzone
zostaną dwa zespoły finalistów: uczniowie gimnazjów i szkół średnich – 3 osoby oraz
drugi zespół: słuchacze UTW – trzy osoby. Na pytania (test wyboru składający się z 15
pytań) zadane w studiach Radia Zachód, „na żywo”, uczestnicy konkursu będą
odpowiadać do wyłonienia zwycięskiej drużyny. Wygrywa drużyna, która zdobyła
największą ilość punktów.

9.

Pula nagród rzeczowych, z zapłaconym podatkiem, wręczanych w konkursie wynosi
łącznie 8 tysięcy złotych.

10. W skład komisji konkursowej "Śmieciowe Eldorado - czyli jak gospodarujemy
odpadami” wejdą przedstawiciele:
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze
- Radia Zachód w Zielonej Górze.
11. Wręczenie nagród nastąpi tuż po finale na antenie Radia Zachód.

12. Lista zdobywców nagród zostanie opublikowana na stronach: www.zachod.pl. i
www.wfosigw.zgora.pl
13. Każdy uczestnik konkursu może tylko raz brać udział w eliminacjach konkursu.
14. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych:
imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania oraz telefonu
kontaktowego. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych
albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z konkursu.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
15. Organizator informuje, zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych
osobowych, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ponadto uczestnikowi
konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich
poprawiania.
16.

Uczestnicy konkursu zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody,
na opublikowanie ich nazwisk i wizerunku na stronach: www.zachod.pl i
www.wfosigw.zgora.pl

17. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
18. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:
a)
b)
c)

ustalenia czynności konkursowych;
oceny odpowiedzi;
wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym
Regulaminie;

19. Ewentualne reklamacje uczestników konkursu są przyjmowane do dnia 25 czerwca
2016 r wyłącznie w trybie korespondencji na adres Organizatora.
20. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora.
Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
21.

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy
to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych.

Zadanie dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

