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REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O OZE 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o OZE zwanego dalej „Konkursem” jest Wydział Budownictwa 

i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 

z siedzibą w Szczecinie przy al. Piastów 50A. 70-311, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Celami Konkursu są: a) promowanie odnawialnych źródeł energii, b) rozbudzanie wśród młodzieży 

szkolnej zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, c) rozwijanie wśród młodzieży szkolnej 

wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. 

3. Przedmiotem Konkursu jest test wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii.  

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. Udział w konkursie może wziąć młodzież szkolna z regionu pogranicza polsko-niemieckiego – po 

stronie polskiej z Województwa Zachodniopomorskiego, po stronie niemieckiej z landów: 

Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz Brandenburgia, za pośrednictwem swojej szkoły. 

6. Członkowie rodzin pracowników Organizatora nie mogą brać udziału w Konkursie. 

II. ZGŁASZANIE PRAC 

1. Zgłoszenie pracy następuje poprzez wypełnienie dostępnego na stronie Organizatora 

(www.wbiis.zut.edu.pl) formularza testu wiedzy o odnawialnych źródłach energii. 

2. Formularz testu dostępny będzie w dniu 15.09.2021 r. w godzinach od 7:00 do 24:00. 

3. Każdy uczestnik może wypełnić test tylko jeden raz.  

4. Wypełnienie ponowne (wielokrotne) testu przez Uczestnika skutkuje jego wykluczeniem 

z konkursu.  

5. Terminarz: 

 wypełnienie testu – zgłaszanie prac: 15.09.2021 r.  

 powołanie jury i ocena zgłoszonych prac: 16 – 17.09.2021 r. 

 ogłoszenie wyników konkursu: 17.09.2021 r. 

 wręczenie nagród i dyplomów – 24.09.2021 r. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych 

wyżej wymogów. 

7. W przypadku uzyskania przez Uczestników tej samej podstawowej liczby punktów z testu, 

rozstrzygnięcie zajmowanego przez Uczestnika miejsca nastąpi przez ocenę wybranych pytań 

sprawdzających.  

III. JURY 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 

2. Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

 

IV. NAGRODY 

1. Trzy zwycięskie prace konkursowe o najwyższej liczbie punktów (uzyskanych bezpośrednio lub 

w wymaganych przypadkach przez ocenę pytań sprawdzających), zostanie nagrodzonych 

nagrodami rzeczowymi podczas Pikniku OZE w dniu 24.09.2021 r. w Szczecinie, al. Piastów 50A. 

2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 

http://www.wbiis.zut.edu.pl/


3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów 

konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz 

w prasie, mediach i Internecie. 

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do dnia 18.09.2021 r. 

5. Nagrody nieodebrane do 30.09.2021 r. Organizator prześle pocztą na wskazany w zgłoszeniu 

adres. 

6. Po przeprowadzonym konkursie zwycięscy zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu 

nagrody rzeczowej. W przypadku wysyłki nagrody, za równoważne podpisaniu protokołu uznaje 

się dowód nadania przesyłki z nagrodą.  

 

V. KOMISJA 

1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą 

przedstawiciele Organizatora. 

2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających 

z niniejszego Regulaminu. 

3. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez powołaną Komisję. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.wbiis.zut.edu.pl. 

2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 

lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest 

administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą 

przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania 

reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału 

w Konkursie. 

5. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 9 września 2021 roku. 

6. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

 

 

http://www.wbiis.zut.edu.pl/

