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Konkurs dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i wyższych pt. 

„Polska młodzież ogarnia prąd i zmienia swoje przyzwyczajenia bo chce 

chronić klimat” 

 

 

 

 

 

 

Konkurs jest organizowany pod auspicjami Komisji Europejskiej w ramach 

Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EU Sustainable Energy Week), 

który  odbędzie się w dniach 24 – 28 czerwca 2013. Jest jedynym tego typu 

wydarzeniem wpisanym w organizację imprez tematycznych na terenie Polski, w 

strefie Europy (http://www.eusew.eu/energy-days/europe). W 2014 r. zostanie 

zgłoszony do nagrody w ramach Sustainable Energy Europe Awards 2014.  

 

 

 

http://www.eusew.eu/energy-days/europe
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Organizatorzy Konkursu, Ogarniamprad.pl i Polskie Towarzystwo Certyfikacji 

Energii, zapraszają uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazalnych i wyższych do 

wzięcia udziału w konkursie pt. Polska młodzież ogarnia prąd i zmienia swoje 

przyzwyczajenia bo chce chronić klimat.  

 

Ogarniamprad.pl to innowacyjna platforma umożliwiająca świadome zarządzanie 

energią elektryczną przez każdego konsumenta prądu. Jest współfinansowana ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach POIG na lata 

2007-2013 Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie 

gospodarki elektronicznej. 

 

Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii jest stowarzyszeniem, które podejmuje 

działania na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego, w tym optymalnego 

rozwoju odnawialnych źródeł energii, skojarzonego wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła oraz zwiększania efektywności energetycznej w Polsce. 

 

Organizatorzy Konkursu zachęcają szkoły do rozpowszechnienia idei 

Konkursu wśród młodzieży szkolnej i studentów, tym samym aktywnego 

włączenia się w upowszechnianie wiedzy o efektywności energetycznej i 

odnawialnych źródłach energii oraz promocję najlepszych wzorców 

oszczędzania energii. Konkurs ma na celu budowanie świadomości w 

obszarach zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu. 

 

 

Regulamin konkursu „Polska młodzież ogarnia prąd i zmienia swoje 

przyzwyczajenia bo chce chronić klimat” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Polska młodzież ogarnia prąd i zmienia 

swoje przyzwyczajenia bo chce chronić klimat”, zwany dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorami Konkursu są Ogarniamprad.pl, platforma, której operatorem 

jest  Danuta Staniszewska prowadząca działalność gospodarczą pod Firmą kWh 

Danuta Staniszewska, ul. Jana Długosza 24b/16. 60-557 Poznań, NIP: 

7811167134. REGON: 302090021 i Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, ul. 

Wołyńska 22, 60-637 Poznań, NIP: 781-17-35-963. 

3. Celem Konkursu jest edukacja w zakresie najlepszych wzorców zachowania w 

zakresie efektywności energetycznej i budowanie świadomości oraz 

upowszechniania wiedzy o odnawialnych źródłach energii. 

4. Fundatorem nagród jest Danuta Staniszewska prowadząca działalność 

gospodarczą pod Firmą kWh Danuta Staniszewska. 
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5. Konkurs zostanie przeprowadzony przy wykorzystaniu Internetu, za 

pośrednictwem stron internetowych www.ogarniamprad.pl i  

www.facebook.com/ogarniamprad. 

6. Konkurs jest organizowany jako wydarzenie wspierające promocję  

Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii w Polsce.   

7. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: pierwszy za 

pośrednictwem strony www.facebook.com/ogarniamprad, drugi za 

pośrednictwem stron www.ogarniamprad.pl i  

www.facebook.com/ogarniamprad. 

§2 

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu są w szczególności uczniowie gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych i szkół wyższych. Nie wyklucza się możliwości uczestnictwa 

innych osób spełniających wymagania Konkursu. 

2. Udział w pierwszym etapie Konkursu wymaga polubienia strony 

www.facebook.com/ogarniamprad i udostępnienia strony na profilu. Udział w 

drugim etapie konkursu, celem sklasyfikowania uczestników, wymaga 

dodatkowo rejestracji na stronie www.ogarniamprad.pl.  

3. Rejestracja polega na wpisaniu na stronie www adresu mailowego uczestnika 

Konkursu. 

4. Pierwszy etap Konkursu polega na wspólnym opracowaniu listy codziennych (lub 

realizowanych minimum raz w tygodniu) czynności, które uczestnicy Konkursu 

będą mogli wykonać bez szkody dla efektu przy niższym zużyciu energii (np. 

prysznic zamiast kąpieli w wannie) w drugim etapie Konkursu. Lista zostanie 

utworzona na stronie www.facebook.com/ogarniamprad.pl w okresie od 15 do 

21 czerwca 2013 włącznie. Autor najbardziej efektywnej energetycznie 

czynności zostanie nagrodzony. Oceny efektywności dokona przedstawiciel 

Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii.  

5. Drugi etap Konkursu polega na wskazaniu jednej lub kilku czynności 

zdefiniowanych w pierwszym etapie Konkursu, które uczestnicy Konkursu 

wykonają w okresie od 22 (00:01) do 30 (23:59) czerwca 2013 włącznie, w 

ramach Energy Week. Potwierdzeniem wykonania czynności będą zamieszczone 

na stronie www.facebook.com/ogarniamprad komentarze uczestników 

Konkursu. Trzej uczestnicy, którzy w trakcie trwania Konkursu uzyskają 

najwyższą oszczędność zużycia energii elektrycznej zostaną nagrodzeni. Oceny 

wielkości oszczędności dokona przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Certyfikacji 

Energii. Nie zakłada się weryfikacji wykonanych czynności. 

6. Ponadto uczestnicy Konkursu zostaną poproszeni o nadesłanie wizualizacji 

czynności wykonanych w ramach Konkursu (zdjęcia, rysunki, inne). Autor 

najciekawszej wizualizacji zostanie nagrodzony. Oceny wizualizacji dokonają 

organizatorzy Konkursu.  

http://www.ogarniamprad.pl/
http://www.facebook.com/ogarniamprad
http://www.facebook.com/ogarniamprad
http://www.ogarniamprad.pl/
http://www.facebook.com/ogarniamprad
http://www.facebook.com/ogarniamprad
http://www.ogarniamprad.pl/
http://www.facebook.com/ogarniamprad.pl
http://www.facebook.com/ogarniamprad
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7. W celu zmierzenia rezultatów Konkursu, Polskie Towarzystwo Certyfikacji 

Energii oszacuje potencjał zaoszczędzonej energii elektrycznej w oparciu 

potwierdzoną liczbę czynności wykonanych przez uczestników Konkursu. 

Potencjał zostanie zmierzony w przeliczeniu na ilość zaoszczędzonej energii w 

kWh i ograniczonej emisji CO2 w tonach. 

  

§3 

Zakres tematyczny Konkursu 

1. Tematyka Konkursu obejmuje zagadnienia związane z efektywnością 

energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. 

 

§4 

Nagrody 

1. Zwycięzcy obu etapów Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci 

ecogadżetów i świadectw Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii.  

2. Trzy szkoły, których uczniowie wykażą się największą aktywnością w 

wykonywaniu czynności ograniczających zużycie prądu otrzymają świadectwa 

Polskiego towarzystwa Certyfikacji Energii. Nauczyciele z tych szkół, 

odpowiedzialni za promocję Konkursu, otrzymają nagrody rzeczowe w postaci 

ecogadżetów.  

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą tradycyjną. 

 
§5 

Dane osobowe uczestników Konkursu 

1. Warunkiem wydania nagród zwycięzcom pierwszego etapu Konkursu i udziału 

uczestników w drugim etapie jest podanie prawdziwych danych osobowych.  

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża 

zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych. Dane 

będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia 

zwycięzców i wydania nagród.  

§6 

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 specyfikacji etapów Konkursu. 

 

 


