REGULAMIN KONKURSU
na wykonanie modelowych, edukacyjnych śródpolnych stref zadrzewień, wspierających zachowanie
bioróżnorodności i łagodzących zmiany klimatyczne
na terenie województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Drzewa dla bioróżnorodności, Drzewa dla klimatu” i jest zwany
dalej: "Konkursem".
2.Organizatorem Konkursu jest Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja", zwana dalej „Organizatorem”.
3. Nagrody pozyskane zostały na podstawie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od 30 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
5. Odpowiedzi na zapytanie konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres epanczak@zielonaakcja.pl do
dnia 14 listopada 2017 r.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W konkursie mogą przedstawić swoje projekty grupy nieformalne, organizacje, rady sołeckie,
samorządy gminne w imieniu mieszkańców z terenu województwa wielkopolskiego i
zachodniopomorskiego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.pszczoly.zielonaakcja.pl/zadrzewienia.html
b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1.
c) przesłanie w terminie do 14.11.2017 r. skanu wypełnionego i podpisanego formularza konkursowego
wraz z załącznikami (4 zdjęcia terenu, na którym zostanie wykonane nasadzenie, zgoda podmiotu
dysponującego terenem) mailem na adres epanczak@zielonaakcja.pl oraz listownie na adres Fundacji:
Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica.
§3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Nagrody będą przyznawane w spośród nadesłanych formularzy. Formularze będzie oceniać komisja
konkursowa biorąc pod uwagę:





znaczenie projektu dla tworzenia bioróżnorodnych siedlisk, zachowania krajobrazu, łagodzenia
zmian klimatycznych i wspierania małej retencji na terenach użytkowanych rolniczo lub w ich
sąsiedztwie,
znaczenie projektu dla tworzenia siedlisk dla owadów zapylających,
sposób zaangażowania mieszkańców przy nasadzeniu,
upowszechnienie modelowego nasadzenia wśród innych wsi, rolników i społeczności lokalnych.
Więcej informacji jak sadzić, aby spełnić powyższe warunku na stronach
www.pszczoly.zielonaakcja.pl
Projekt „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” finansowany ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

2. W ramach konkursu zostanie wybranych 11 laureatów którzy przeprowadzą nasadzenia jesienią 2017
r. Termin nasadzeń będzie uzgadniany indywidualnie z każdym laureatem, którzy będą mieli
sfinansowany zakup drzew, krzewów rodzimych oraz innych niezbędnych elementów np. palików, o
wartości nie większej niż 3500 zł.
Każdy z laureatów otrzyma merytoryczne wsparcie w ramach projektu w formie warsztatu
edukacyjnego pn. „Jak sadzić i dbać o zadrzewienia śródpolne i dbać o bioróżnorodność w krajobrazie
wsi” lub w formie doradztwa.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące
i interpretacji rozstrzyga Organizator.
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4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.
5. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą
elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania
powiadomienia,
pod
rygorem
utraty
prawa
do
nagrody.
6. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna
koordynatora projektu, w ramach którego odbywa się konkurs.
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§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych
osobowych min. dwóch osób tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego
(w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody w formie materiału do nasadzeń).
2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku
z wydaniem nagród.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych.

Projekt „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” finansowany ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

