REGULAMIN KONKURSU OZE DLA MIESZKAŃCÓW – WYTWÓRCÓW CZYSTEJ
ENERGII
„NAJLEPSZY EFEKT EKOLOGICZNY INSTALACJI OZE”

I. Organizator
Burmistrz Miasta Złotowa we współpracy z Pomorską Grupą Konsultingową SA
w Bydgoszczy w ramach konferencji „Efektywność energetyczna w praktyce samorządów”
ogłasza konkurs dla MIESZKAŃCOW pod hasłem: „Najlepszy efekt ekologiczny instalacji
OZE”.
II. Cele konkursu
Konkurs ma na celu przede wszystkim promocję i popularyzację instalacji odnawialnych
źródeł energii wśród mieszkańców poprzez nagrodzenie mieszkańca, który przyczynił się do
osiągnięcia największego efektu ekologicznego poprzez wykorzystanie urządzeń OZE –
wskazanie dobrych praktyk dla innych mieszkańców oraz wdrażanie marki „Złotów.
Wielkopolskie Zdroje”.
III. Założenia konkursu
1. Konkurs jest skierowany do mieszkańców miasta Złotów.
2. Udział w konkursie mogą brać mieszkańcy posiadający i wykorzystujący instalacje OZE.
3. Zgłoszeniu podlegają instalacje indywidualne, które wykorzystywane są do zaspokojenia
potrzeb własnych.
4. Zgłoszeniu nie podlegają instalacje przemysłowe.
5. Ocenie podlegają instalacje istniejące - tj. faktycznie uruchomione przed dniem złożenia
zgłoszenia.
6. Mieszkańcy dokonują zgłoszenia poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej do konkursu
stanowiącej załącznik do konkursu.
7. Konkurs nie dyskryminuje żadnego typu instalacji OZE, ocenie podlega efekt
ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji CO2 poprzez zastosowanie urządzenia OZE w
odniesieniu do urządzeń referencyjnych. Za urządzenia referencyjne uważa się:
7.1. dla wykorzystania energii cieplnej – kocioł spalający węgiel kamienny typu miał
węglowy,
7.2. dla wykorzystania energii elektrycznej - energia elektryczna pozyskana z sieci
elektroenergetycznej.
8. Przykładowe instalacje OZE:
8.1. instalacja fotowoltaiczna – w zgłoszeniu należy podać moc instalacji [w kWp],
8.2. kolektory słoneczne – należy podać ilość, typ i łączną powierzchnię kolektorów
słonecznych [w m2],
8.3. pompy ciepła – należy podać moc pompy ciepła oraz jej typ: np. powietrzna,
gruntowa etc. [w kW],
8.4. retortowy kocioł na biomasę – należy podać moc kotła [w kW],
8.5. inne instalacje OZE (należy podać wielkości charakterystyczne).
9. Nie dopuszcza się do udziału w konkursie instalacji, w których istnieje możliwość użycia
także paliw kopalnych, takich jak np. kotły zasypowe - ze względu na brak możliwości
weryfikacji efektu ekologicznego.

10. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do wizyty po wcześniejszym umówieniu
terminu u mieszkańca, który na podstawie zgłoszonej instalacji uzyska najwyższą ocenę
w celu weryfikacji danych zawartych w karcie zgłoszenia.
IV. Kontakt
Osoby do kontaktu:
- w przypadku pytań dotyczących opisu instalacji: owczarek@pgksa.pl,
- w sprawach organizacyjnych: s.muziol@zlotow.pl, a.poznanska@zlotow.pl
V. Termin i miejsce nadsyłania prac
Kartę zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 22 września 2017 roku, na
poniższy adres (z dopiskiem: „NAJLEPSZY EFEKT EKOLOGICZNY INSTALACJI OZE”):
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów
VI. Rozstrzygnięcie konkursu
Jury powołane przez Burmistrza Miasta Złotowa nagrodzi elektrycznym rowerem jedną
najbardziej efektywną instalację pod względem osiągniętego efektu ekologicznego. Dodatkowo
wśród pozostałych uczestników konkursu rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i do przyznania dodatkowych wyróżnień.
VII. Ogłoszenie wyników konkursu
O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do 06 października 2017 roku.
Rozdanie nagród będzie miało miejsce 12 października 2017 roku w trakcie Konferencji:
„Efektywność energetyczna w praktyce samorządów”.
VIII. Uwagi dodatkowe
• Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
• Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o miejscu i godzinie
uroczystego rozdania nagród.
• Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

