REGULAMIN KONKURSU
„Zielony Odkrywca”
edycja 2019

I. Postanowienia ogólne:
1. Konkurs organizowany jest przez Śląski Ogród Botaniczny z siedzibą
w Mikołowie (zwany dalej Organizatorem), w ramach Kampanii „Klimat dla
Śląska” działanie II Śląski Kalendarz Ekologiczny.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
do ukończenia 18 roku życia (zwanych dalej Uczestnikami), za zgodą rodziców
lub prawnych opiekunów. Warunkiem uczestnictwa dziecka jest umiejętność
samodzielnego podpisania się na karcie zgłoszeniowej i listach obecności.
3. Konkurs ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny.
4. Celem konkursu jest:
a. popularyzacja wiedzy przyrodniczej wśród dzieci oraz całych rodzin;
b. budowanie i rozwijanie postaw proekologicznych poprzez systematyczny
udział w proekologicznych grach terenowych;
c. rozwijanie u młodych odkrywców umiejętności obserwacji i analizy
przyrody;
d. stworzenie okazji do kreatywnego i radosnego przebywania w naturze;
e. promowanie idei ochrony przyrody.

II. Charakterystyka konkursu:
1. Założeniem konkursu jest zachęcenie do systematycznego udziału Uczestników
w cyklu warsztatów organizowanych w ramach Kampanii „Klimat dla Śląska”
działanie
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w nieformalnym, założonym na potrzeby konkursu Klubie Zielonego
Odkrywcy.
2. Każdy Uczestnik otrzyma legitymację „Zielonego Odkrywcy”, która stanowić
będzie dowód jego uczestnictwa w konkursie.
3. Podczas obchodów 8 wybranych Dni Otwartych (Międzynarodowy Dzień
Ptaków,

Międzynarodowy

Dzień

Astronomii,

Międzynarodowy

Dzień

Bioróżnorodności, Dzień Dziecka, Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Naturalnego, Dzień Żywiołów: ziemia-powietrze, Dzień Geologii, Dzień
Grzybów), prowadzonych w ramach kampanii Klimat dla Śląska, Uczestnicy
biorący udział w dedykowanym im warsztacie otrzymają potwierdzenie
swojego udziału w postaci pieczątki umieszczanej w legitymacji „Zielonego
Odkrywcy”.
4. Terminy poszczególnych Dni Otwartych zamieszczone są na stronie Śląskiego
Ogrodu

Botanicznego

w

zakładce

Święta

Ekologiczne:

www.obmikolow.robia.pl
5. Do konkursu będzie można zapisać się w wyznaczonym punkcie, podczas
obchodów trzech pierwszych, wymienionych wyżej Dni Otwartych.

III. Rozstrzygnięcie konkursu, nagrody, postanowienia końcowe:
1. Nagrody przyznane zostaną najaktywniejszym członkom Klubu „Zielonego
Odkrywcy” na podstawie list obecności z gier terenowych.

2. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz uroczyste rozdanie nagród odbędzie się
6 października 2019 roku w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej
Śląskiego Ogrodu Botanicznego podczas obchodów Dnia Grzybów.
3. Nagrody rzeczowe w konkursie będą sfinansowane ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
4. Obecność osób nagrodzonych w dniu rozdania nagród jest obowiązkowa, gdyż
Organizator nie przewiduje odbioru nagród w terminie późniejszym.
5. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na wielokrotne
i nieodpłatne publikowanie swojego imienia i nazwiska, wizerunku oraz
miejscowości

zamieszkania

w materiałach

promocyjnych

związanych

z konkursem oraz na stronie internetowej Organizatora i FB.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby
konkursu lub w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych
z dn. 29.08.1997, Dz.U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
8. Dodatkowe

informacje

można

uzyskać

e-mail: konkurs@sibg.org.pl, tel.534 994 578.
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