Regulamin Gry Ekologicznej
§ 1. Organizator

Organizatorem Gry Ekologicznej w ramach
projektu „Zielona rEwolucja- przez proste
działania do dużej zmiany” (zwanej dalej
"Grą”), realizowanej przy wsparciu
finansowym
Województwa
Małopolskiego, jest Małopolski Oddział
Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
(ul. Studencka 19, 31-116 Kraków, tel. 12
422 91 15 w. 32, faks 12 422 90 79, email:
krakow.mlodziez@pck.malopolska.pl)
poprzez
Wydział
ProgramowoProjektowy
(dalej
zwany
„Organizatorem”).
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§ 2. Zasady Gry
Głównymi celami Gry jest zwrócenie
uwagi uczestników na problem
postępujących zmian klimatycznych i
podejmowanie działań związanych z
przeciwdziałaniem tym zmianom.
Celem
dodatkowym
Gry
jest
promowanie zmian własnej postawy
mieszkańców Małopolski względem
postępujących zmian klimatycznych
oraz zwrócenie uwagi na rzeczywisty
wpływ drobnych czynności w skali
globalnego kryzysu ekologicznego.
Okres trwania Gry
Rozpoczęcie – 15 listopada 2021
Zakończenie – 15 grudnia 2021.
Udział w Grze jest bezpłatny.
Gra skierowana jest do szkół
podstawowych (przy czym w Grze
mogą brać uczniowie w wieku od 13
lat) i szkół ponadpodstawowych w
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rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe, oraz
jednostek
podstawowych
Małopolskiego Oddziału Okręgowego
PCK (np. Kluby HDK PCK; przy czym w
Grze mogą brać udział pełnoletni
członkowie tych jednostek) z terenu
województwa małopolskiego.
Gra będzie organizowana w oparciu o
15 kart ekologicznych przygotowanych
i udostępnionych przez Organizatora
zawierających wyzwania, np. segreguję
śmieci - uczę innych, itp.
Gra będzie przebiegała w popularnej
konwencji wyzwań rzucanych przez
jednych uczestników innym (np. jedna
klasa w szkole rzuca wyzwanie innej
klasie, która losuje spośród kart z
infografikami zadanie do wykonania).
Uczestnicy Gry samodzielnie decydują
o sposobie realizacji wyzwania.
Zgłoszenia do Gry przyjmowane są nie
później niż do 15 listopada 2021 roku
na
adres
mailowy:
krakow.mlodziez@pck.malopolska.pl.
Zgłoszenia składane mogą być przez
placówki/jednostki wymienione w ust.
5 powyżej i przyjmowane będą
wyłącznie drogą mailową poprzez
wypełnienie
formularza
zgłoszeniowego do Gry, który stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu. Dodatkowe informacje
można uzyskać u Organizatora.
Placówka/jednostka
dokonująca
zgłoszenia do Gry wyznacza osobę
koordynującą wydarzenie ze strony tej
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placówki/jednostki i podaje jej dane w
formularzu zgłoszeniowym. Osoba ta
będzie osobą wyznaczoną do kontaktu
w sprawie Gry. Osoba ta musi wyrazić
zgodę na pełnienie funkcji osoby
koordynującej i na postanowienia
niniejszego regulaminu (oświadczenie
w tym zakresie należy przedłożyć wraz
ze zgłoszeniem do Gry; znajduje się
ono w załączniku nr 1 do niniejszego
regulaminu).
Akcja organizowana jest na terenie
każdej
placówki/jednostki,
która
przesłała formularz zgłoszeniowy.
Do
formularza
zgłoszeniowego
placówka
dokonująca
zgłoszenia
przesyła listę klas wraz z szacowaną
liczbą uczniów, która weźmie udział
w Grze (załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu)
–
dotyczy
szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
Informacja w sprawie przetwarzania
danych osobowych znajduje się w
załączniku nr 1 do niniejszego
regulaminu.
Organizator zapewnia udostępnienie
kart będących podstawą do realizacji
Gry w formie elektronicznej lub
papierowej.
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§ 3. Kontakt z Organizatorem
Ze strony Organizatora MOO PCK osobą
do kontaktów jest: Marlena Szewczyk,
adres
e-mail:
krakow.mlodziez@pck.malopolska.pl oraz
pod numerem telefonu: 12 422 91 15
w. 32.
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§ 4. Wyłanianie zwycięzców
1. Powołana zostanie komisja, która do
dnia 19 grudnia 2021 roku włącznie
wyłoni laureatów Gry.
2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w trzech
kategoriach - szkoły podstawowe,
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szkoły
ponadpodstawowe
oraz
jednostki podstawowe Małopolskiego
Oddziału Okręgowego PCK (np. Kluby
HDK
PCK),
które
zrealizują
najciekawsze przedsięwzięcia lub akcje
ekologiczne.
Termin nadsyłania sprawozdania z
przeprowadzonej akcji (załącznik nr 3
do niniejszego regulaminu) wraz z
dokumentacją zdjęciową ukazującą
sposób
realizacji
wyzwań
ekologicznych mija 15 grudnia 2021 r.
Dokumentacja przesłana po terminie
nie będzie podlegała ocenie komisji.
Kryteria
oceny
przedsięwzięcia:
innowacyjność
pomysłu
(innowacyjność czyli odnowienie wytworzenie nowych lub ulepszenie
istniejących procesów lub sposobów
realizacji); zasięg działania oraz liczba
odbiorców; promocja przedsięwzięcia
(w informacji o realizacji projektu
należy
umieścić
informację
o
Organizatorze tj. Małopolskim Oddziale
Okręgowym PCK oraz o wsparciu
finansowym
Województwa
Małopolskiego).
Komisja konkursowa będzie oceniała
nadesłane sprawozdania wraz z
dokumentacją zdjęciową w oparciu o
Kartę ocen (załącznik nr 4 do
niniejszego regulaminu).
O wynikach konkursu Organizator
powiadomi
zwycięskie
placówki/jednostki drogą mailową lub
telefoniczną.
Wyniki podane przez Organizatora są
ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
Zwycięskie placówki/jednostki, z miejsc
od trzeciego do pierwszego, otrzymają
drobne gadżety/upominki z logo
Organizatora.

10. Wszystkie
pozostałe
placówki/jednostki biorące udział w
Konkursie
otrzymają
dyplom
uczestnictwa.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu
w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej,
jako
załącznik
do
wydarzenia.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu
Gry,
nieprzewidzianych
niniejszym
regulaminem,
a także
w
zakresie
interpretacji niniejszego regulaminu, głos
rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo
wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie w przypadku konieczności
dostosowania regulaminu do przepisów
prawa
lub
aktualnych
obostrzeń
związanych ze stanem pandemii.

