
Załącznik nr 3 

Regulamin konkursu 

„Uwolnij energię” 

1. Konkurs „Uwolnij energię” jest przedsięwzięciem związanym z kształtowaniem poczucia 
odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, jego ochroną, działaniami proekologicznymi 
oraz propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju wśród mieszkańców Bydgoszczy. 

2. Cele: 
a) kształtowanie postaw proekologicznych, 
b) kształtowanie umiejętności pracy w grupie, 
c) kształtowanie umiejętności pod presją czasu, 
d) kształtowanie umiejętności prezentacji projektów na forum publicznym. 

3. Konkurs polega na przygotowaniu makiety/prototypu, najlepiej z udziałem urządzeń  
i mechanizmów, które funkcjonują dzięki odnawialnym źródłom energii. Makieta/prototyp dotyczyć 
ma szerokopojętej tematyki elektromobilności i Odnawialnych Źródeł Energii, promocji idei i wizji 
przyszłości opartej o „czyste” źródła energii.  

4. Adresatami konkursu są uczniowie bydgoskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy 
w 4 osobowych zespołach pod opieką nauczyciela przygotowują makiety/prototypy. Szkoła może 
oddelegować jeden zespół. W przypadku zespołu szkół, w którego skład wchodzi gimnazjum  
i szkoła ponadgimnazjalna, istnieje możliwość oddelegowania dwóch zespołów, po jednym na dany 
etap edukacyjny. 

5. Konkurs składa się z dwóch etapów: 
a) Etap I - przygotowanie pełnego opisu makiety/prototypu i zdjecie. 
b) Etap II – wystawa prac podczas II Bydgoskich Dni Energii – komisja konkursowa wyłoni 

najlepszą pracę. 
6. Terminy: 

a) do 26.05 – I etap - nadsyłanie opisów makiet/prototypów ze zdjęciem, na załączonym 
formularzu, na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Zespół ds. Zarządzania Energią, ul. Wojska 
Polskiego 65, 85 -825 Bydgoszcz lub emailowo: zze@um.bydgoszcz.pl 

b) 2.06 – II etap – prezentacje prac podczas II Bydgoskich Dni Energii – ocena prac i ogłoszenie 
wyników konkursu. 

7. Komisja oceniająca, w skład której wchodzą: 

a) Koordynator Zespołu ds. Zarządzania Energią – przewodniczący, 

b) ekspert z Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczgo im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. 

c) pracownik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. 

8. Kryteria oceny projektów: pomysłowość, jasność opisu, praca zespołowa, prezentacja 

makiety/prototypu. 

9. Nagrody i upominki: 
a) nagrody rzeczowe dla zwycięzców Konkursu, 
b) dyplomy dla uczestników Konkursu, 
c) nagroda dla grupy (do 28 osób) – rejs statkiem o napędzie solarnym Słonecznik –  

02 czerwca 2017. 
 

 


