Regulamin Konkursu dla Nauczycieli “Jak powinniśmy chronić ptasie gniazda”

1. Konkurs jest organizowany przez BirdLife International – światową federację organizacji
chroniących ptaki, której Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) jest partnerem.
2. Konkurs jest otwarty dla nauczycieli i nieformalnych edukatorów zaangażowanych ze swoją
grupą (grupami) dzieci w działania Spring Alive.
3. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przeprowadzić zajęcia dla młodzieży szkolnej w dowolnej
formie (lekcje zdalne, w klasie, w plenerze lub w formie mieszanej) w ramach tematu
przewodniego Spring Alive 2021: "Jak powinniśmy chronić ptasie gniazda?". W działania
zgłoszone do konkursu powinno być zaangażowanych minimum 10 uczniów.
4. Zgłoszenie:
Aby wziąć udział w konkursie uczestnicy muszą przesłać opis prowadzonych zajęć na adres
e-mail: fatima.hayatli@otop.org.pl. Zajęcia te powinny być łatwo identyfikowalne jako
wydarzenia Spring Alive.
Opis powinien być dostarczony w formie elektronicznej, np. jako plik PDF, prezentacja
PowerPoint lub wideo. Musi on wyjaśniać ideę zajęć, prezentować działania, które zostały
wdrożone oraz osiągnięte rezultaty. Do zgłoszenia powinny być dołączone zdjęcia, prace
uczniów, scenariusze lekcji i inne materiały pokazujące rezultaty zajęć.
OTOP przekaże wszystkie otrzymane zgłoszenia do Międzynarodowego Koordynatora Spring
Alive.
5. Termin konkursu: zgłoszenia przyjmowane są w terminie: 1 marca 2021 – 21 czerwca 2021.
6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
7. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do podania następujących danych:
−
−
−
−

imię i nazwisko uczestnika,
adres i numer telefonu,
nazwa szkoły lub placówki, w której pracuje nauczyciel,
adres pocztowy do korespondencji.

8. Przesłanie zgłoszenia oznacza, że uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych
osobowych przez OTOP i BirdLife International.
9. W konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy organizacji koordynujących kampanię Spring
Alive oraz ich rodziny.
10. Jury:
Skład komisji konkursowej:
- Karolina Kalinowska – Międzynarodowa Koordynatorka Spring Alive
- Shane Sparg - Menadżer Partnerstwa na rzecz Ochrony Przyrody, Stichting BirdLife Europe
- Przedstawiciel biura HeidelbergCement
Decyzje jury są ostateczne. Nie będzie podejmowana żadna korespondencja odnośnie procesu
oceny ani samych decyzji jury. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i/lub do
wyznaczenia dodatkowych członków jury według własnej decyzji, jeśli uznają to za konieczne.

11.

Nagrody:
I miejsce: mikroskop
II miejsce: luneta
III miejsce: przewodnik po ptakach
IV miejsce: przewodnik po ptakach

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania nagrody o porównywalnej wartości i/lub do
skorygowania nagród według własnej decyzji, jeśli uznają to za konieczne.
12.

Wyniki:

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.springalive.net do 31 lipca 2021 roku.
Zwycięzcy konkursu zostaną również poinformowani o swojej nagrodzie w osobnej wiadomości
e-mail wysłanej przez przestawiciela OTOP.
13.

Prawa autorskie:

Przystępując do konkursu, uczestnicy zgadzają się, że BirdLife International i jego krajowi
Partnerzy mają prawo do publikowania, w dowolnym formacie, prac nadesłanych na konkurs.

