Załącznik nr 11
Regulamin konkursu dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
pt. „BioBlitz – Nalot na przyrodę ”
1.

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pt. „BioBlitz – Nalot na przyrodę” organizowanym przez ZOO
Wrocław Sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław (zwanym dalej „Organizatorem”).

2.

Celem konkursu wiedzy pt. „BioBlitz – Nalot na przyrodę” jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zagadnień związanych z lokalną bioróżnorodnością oraz jej zagrożeniami, rozwijanie u
uczniów zainteresowania tymi zagadnieniami. Konkurs jest elementem projektu pt. „CO W TRAWIE PISZCZY?” - EDUKACJA
EKOLOGICZNA W ZAKRESIE OCHRONY LOKALNEJ BIORÓŻNORODNOŚCI PROWADZONA PRZEZ WROCŁAWSKIE ZOO,
organizowanym w ramach kampanii na rzecz ochrony lokalnej bioróżnorodności „Let It Grow” Campaign 2015/17, której
inicjatorem jest EAZA (Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów).

3.

Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego regulaminu.

4.

Konkurs ma charakter grupowy.

5.

Uczestnikiem w konkursie nie może być dziecko pracownika ZOO Wrocław Sp. z o.o.

6.

Uczestnikiem konkursu może być grupa uczniów szkoły podstawowej (klasy IV-VI), gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej z
terenu województwa dolnośląskiego.

7.

Uczestnicy zgłaszani do konkursu mają być wybrani przez nauczyciela/li danej szkoły, w liczbie minimalnie 5 a maksymalnie
10 uczniów z jednej szkoły, z jednym opiekunem/nauczycielem.

8.

Konkurs odbędzie się we wrześniu 2017 roku. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30.06.2017 roku.

9.

W zgłoszeniu proszę podać dane uczniów: imię i nazwisko, klasę, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela,
telefon kontaktowy oraz adres e-mail, następnie lokalizację (nazwa miejsca) planowanej inwentaryzacji gatunkowej, z
uwzględnieniem nazwy gminy, miejscowości oraz szacunkowa wielkość badanego obszaru.

10. Zgłoszenia przyjmujemy drogą telefoniczną i mailową. Tel: +48 71/348 30 24 wew. 109 i 125, e-mail m.bielec@zoo.wroc.pl
11. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoważne z wyrażeniem przez niego zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez
Organizatora, na potrzeby konkursu, danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych
osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883).
12. Każdy zgłoszony zespół jest zobowiązany przeprowadzić swój BioBlitz do 30 września 2017 roku, na wybranym przez siebie
terenie. Należy wybrać jeden, najlepszy dzień, sprawdzając prognozę pogody. Należy wybrać też jeden z dwóch przedziałów
czasowych: 9:00 – 13:00 lub 13:00 – 17:00.
13. Konkurs polega na jednorazowym wyszukaniu oraz identyfikacji możliwie jak największej liczby gatunków lokalnej fauny i
flory, w określonym czasie. UWAGA! Pod żadnym warunkiem nie wolno niczego niszczyć, zrywać ani zabijać.
14. Wynikiem pracy konkursowej ma być „raport” w formacie PDF przesłany drogą elektroniczną na adres
m.bielec@zoo.wroc.pl lub pocztą na adres Organizatora, w terminie do 10 października 2017 roku (decyduje data stempla
pocztowego lub data nadesłania e-maila). „Raport” powinien składać się:


Imiona i nazwiska grupy uczniów, nazwa placówki oświatowej, adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna z
adresem e-mail i telefonem.



Data sporządzenia raportu, przedział czasowy, szacowana wielkość obszaru badawczego (m2), lokalizacja (nazwa
miejsca) przeprowadzonej inwentaryzacji gatunkowej, z uwzględnieniem nazwy gminy, miejscowości.



Wypunktowana lista zidentyfikowanych gatunków zwierząt i roślin. Każdy gatunek powinien być jak najbardziej
szczegółowo opisany (nazwa rodzajowa polska, łacińska, ew. rodzina), w uzasadnionych przypadkach można podać
jedynie nazwę podkrólestwa: zwierzęta, rośliny, grzyby, dodatkowo stadium rozwojowe. Każdy opis powinien być
opatrzony zdjęciem. Identyfikacja gatunku może odbyć się także na podstawie śladów obecności zwierząt, w tym
przypadku konieczne jest zdjęcie śladu z uwzględnieniem wielkości (w kadrze powinien znaleźć się obiekt o znanej
wielkości, np. miarka, linijka, telefon, pudełko zapałek, moneta itp.) Raporty niekompletne nie będą brane pod uwagę.

15. Materiały informacyjne pomocne w przeprowadzeniu akcji zostaną udostępnione w opracowaniu kampanijnym na stronie
zoo.wroclaw.pl w zakładce „Edukacja, konkursy”.
16. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni laureatów (najlepsze zespoły) i przekaże nagrody w trybie
indywidualnym.
17. Laureaci zostają wyłonieni w drodze oceny „raportu” prowadzonego w czasie wydarzenia przez uczestników. W przypadku
jednakowej liczby punktów liczba finalistów może zostać zwiększona lub zmniejszona.
18. Decyzje Komisji Konkursowej w kwestii wyłonienia laureatów są ostateczne.

19. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 dni od zakończenia Konkursu.
20. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora do zwycięzców pocztą w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników
konkursu.
21. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość pieniężną.
22. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa przez przedstawiciela ustawowego dziecka (np. rodzic, opiekun)
do nieodpłatnego wykorzystywania jego pracy w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w
dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie, na stronie internetowej www.zoo.wroclaw.pl oraz w innych formach
utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora na terenie ZOO Wrocław oraz poza nim, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych. Wszystkie przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania prace przechodzą
na własność Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
23. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków niniejszego regulaminu, osoba ta
traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.
24. Organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego
regulaminu.
25. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu
odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników konkursu.
26. Zmiany w regulaminie nie mogą naruszyć praw nabytych przez uczestników konkursu.
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę oraz firmy kurierskie
przesyłek wysłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem konkursu.
28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych
dotyczących adresu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w
związku z prowadzeniem konkursu.
29. W przypadku, gdy z powodów określonych w pkt. 27 lub 28 nie będzie możliwe wręczenie nagrody, po odbiór nagrody
uczestnik może zgłosić się osobiście do biura Organizatora (ul. Wróblewskiego 1-5, Wrocław) w terminie 30 dni od daty
rozstrzygnięcia konkursu.
30. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie wskazanym w pkt. 29, uczestnik traci prawo do nagrody.
31. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji konkursu

