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Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko 

 

Załącznik nr 6 

Opis konkursu „Klimatyczny Człowiek Roku” 

 

Celem konkursu jest dostrzeżenie i docenienie osób, grup i organizacji zaangażowanych w walkę 

ze zmianami klimatycznymi, podejmujących działania w zakresie ochrony klimatu. 

  

Konkurs ma formę ogólnopolską. Zgłaszający opisują swoje dotychczasowe dokonania, doświadczenie, 

osiągnięcia i zaangażowanie w zakresie ochrony klimatu oraz podają konkretny cel wykorzystania 

nagrody w ramach ustalonych wysokości nagród. 

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach pod roboczymi tytułami: „Człowiek Klimatu” i 

„Ludzie Klimatu”. 

 

Grupy docelowe: 

• grupa wiekowa 13-18 lat; grupa wiekowa 19-25 lat; grupa wiekowa: 25-35 lat - w każdej grupie 

wiekowej wybierany jest “Człowiek Klimatu” oraz  

• “Ludzie Klimatu” – mogą to być koła studenckie, szkolne, nieformalne, których członkowie to 

osoby w wieku do 25 r. życia. 

Nagrody: 

• Wykonawca zakupi i dostarczy nagrody dla Laureatów konkursu w formie i wysokości 

wskazanej przez Zamawiającego. Łączna kwota przeznaczona na nagrody w konkursie nie 

przekroczy 30 tys. zł brutto. 

Etapy konkursu: 

• pierwszy etap: nadesłanie zgłoszeń (w swoim imieniu lub jako nominacja), wyłonienie 

3 finalistów z każdej kategorii wiekowej oraz 3 grup w ramach „klimatycznej grupy roku” - 

łączna liczba finalistów w całym konkursie: 9 finalistów i 3 grup finalistów (za wybór finalistów 

odpowiada Kapituła Konkursu) 

• drugi etap: wyłonienie laureatów – po jednym z każdej kategorii wiekowej (łącznie 3) oraz 1 

grupy laureatów na podstawie oceny dotychczasowych osiągnieć oraz prezentacji pomysłów i 

konkretnych celów, na jakie przeznaczone zostaną środki finansowe z nagrody. Nagrody 

zapewnia Wykonawca, pokrywa wszelkie koszty z tym związane i przekazuje laureatom w 

formie bonu pieniężnego lub zakupionych konkretnych produktów wskazanych przez laureatów 

w ramach wskazanej wysokości nagrody w Regulaminie konkursu. Łączna kwota przewidziana 

na nagrody nie może przekroczyć 30 tys. zł brutto. 

Kandydaci Laureaci zostaną wyłonieni poprzez głosowanie internetowe.  

• Gala podsumowująca Konkurs.  

Podczas Gali zaprezentują się wszyscy finaliści, następnie ogłoszeni i nagrodzeni zostaną 

Laureaci konkursu. Pozostali finaliści otrzymają dyplomy pamiątkowe. 

Laureaci zostaną nagrodzeni w ramach wydarzenia organizowanego we współpracy 

z Zamawiającym. Zamawiający poniesie koszty wynajmu sali, wyposażenia i 

cateringu,organizacji Gali, zadaniem Wykonawcy będzie zaprojektowanie i dystrybucja 
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zaproszeń, przygotowanie scenariusza i koordynacja wydarzenia oraz koordynacja udziału 

finalistów w wydarzeniu. 

 

Organizatorzy konkursu: 

• Młodzieżowa Rada Klimatyczna, 

• Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

Termin: 

Zamawiający planuje organizację konkursu w drugiej połowie 2021 roku lub na początku 2022 r.  

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, Zamawiający zastrzega prawo do zmiany terminu 

lub formy przeprowadzenia konkursu i Gali. 

 

Do zadań Wykonawcy będzie należało: 

I. Przygotowanie koncepcji konkursu 

Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcję konkursu, która obejmie:  

• określenie grupy docelowej konkursu i określenie jej liczebności; 

• przygotowanie planu promocji konkursu i laureatów; 

• przeprowadzenie promocji konkursu, głosowania i jego laureatów; 

• opracowanie regulaminu konkursu m.in.: dokładnego podziału na etapy, kryteriów wyboru 

nagrodzonych, harmonogramu konkursu itd; 

• analizę możliwości nawiązania partnerstwa z organizacjami społecznymi przy organizacji 

konkursów; 

• zapewnienie dwóch ekspertów do składu Kapituły oceniającej zgłoszenia konkursowe pod 

kątem merytorycznym i jako wsparcie Wykonawcy w ramach weryfikacji formalnej zgłoszeń 

oraz zapisów Regulaminu. Poza zapewnionymi przez Wykonawcę ekspertami do Kapituły 

zostanie także włączonych trzech przedstawicieli Młodzieżowej Rady Klimatycznej 

i przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Wszelkie koszty związane z włączeniem ekspertów do Kapituły pokrywa Wykonawca. 

II. Opracowanie koncepcji strony internetowej/zakładki konkursu 

Wykonawca opracuje stronę internetową/zakładkę, która pozwoli na przeprowadzenie i promocję 

konkursu i jego laureatów.  

Strona internetowa/zakładka konkursu powinna mieć prostą formę, pozwalającą na umieszczenie 

podstawowych treści nt. konkursu, tj.: informacji o konkursie, regulaminu, informacji kontaktowych, 

umieszczenie treści informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych (w formie tekstu, zdjęć, osadzonego 

video z serwisu typu YouTube, miejsca na galerię zdjęć). Powinna zawierać podstronę lub stopkę 

prezentującą organizatorów, partnerów, patronów i fundatorów konkursu. Strona/zakładka powinna 

zawierać element identyfikujący stronę z tematyką konkursu (np. w formie grafiki w tle lub głównego 

banera). Strona/zakładka powinna umożliwiać głosowanie publiczności online. 

Będzie to również narzędzie do prowadzenia konkursu i zbierania zgłoszeń (na stronie zamieszczony 

zostanie elektroniczny formularz rejestracyjny do samodzielnego wypełnienia on-line). Wykonawca 

będzie administrował stroną w trakcie trwania konkursu i umowy (oraz zapewni infrastrukturę 
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techniczną w postaci serwera). Serwer będzie dostosowany tak aby było możliwe przesyłanie 

zdjęć/filmów projektów konkursowych wraz z formularzem.  

III. Prowadzenie sekretariatu konkursu i ocena zgłoszeń konkursowych.  

Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić biuro konkursowe, zapewniając możliwość komunikacji  

z uczestnikami i potencjalnymi uczestnikami konkursu oraz będzie nadzorował sprawny przebieg 

konkursu. Wykonawca sprawdzi wszystkie nadesłane zgłoszenia pod względem formalnym i na tej 

podstawie zakwalifikuje je do dalszej oceny. Wykonawca oceni wszystkie zgłoszenia nadesłane 

w ramach konkursu, spełniające wymogi formalne, zorganizuje i podsumuje wyniki pracy Kapituły 

konkursu (we współpracy i przy akceptacji Zamawiającego. Kapituła konkursu będzie składała się z 6 

osób, w tym trzech przedstawicieli Młodzieżowej Rady Klimatycznej i przedstawiciel Ministerstwa 

Klimatu i Środowiska), która wyłoni zakwalifikowanych do II etapu finalistów, a następnie laureatów 

konkursu wedle założonych wcześniej wytycznych.  

Do zadań Wykonawcy należeć będzie: 

• zapewnienie konkursowego adresu e-mail i numeru telefonu; udzielanie wszelkich informacji 

na temat konkursu zainteresowanym stronom. Kontakt telefoniczny i adres e-mail dostępny 

będzie dla uczestników konkursu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00  

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przez cały okres trwania konkursu. Dane 

kontaktowe dostępne będą w zakładce/stronie internetowej konkursu, stronie internetowej 

Zamawiającego i w materiałach promocyjnych konkursu;  

• prowadzenie strony/zakładki internetowej konkursu – publikowanie aktualności, artykułów 

edukacyjnych z zakresu tematyki konkursu, (min. 1 tekst w tygodniu w trakcie trwania 

konkursu, w tym w szczególności podczas promocji konkursu, głosowania na finalistów oraz 

promocji laureatów) usuwanie usterek, aktualizowanie treści; 

• nadzorowanie przestrzegania regulaminu konkursu przez uczestników; 

• opracowanie formularza zgłoszeń oraz zbieranie zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia należy 

sprawdzić pod kątem spełniania wymogów formalnych wynikających z regulaminu konkursu. 

Zgłoszenia, tam gdzie możliwe, powinny być zbierane drogą elektroniczną. Administratorem 

danych będzie Minister Klimatu i Środowiska. a Wykonawca będzie je przetwarzał 

na podstawie umowy powierzenia;  

• ocena zgłoszeń konkursowych: Wykonawca przeprowadzi selekcję zgłoszeń do konkursu oraz 

zorganizuje pracę Kapituły konkursu, w tym przygotuje podsumowanie przeprowadzonej oceny 

zgłoszeń w formie protokołu. Zadaniem Kapituły będzie ocena zgłoszeń konkursowych. Koszt 

udziału ekspertów w pracach Kapituły konkursu pokryje Wykonawca.  

• przygotowanie zestawienia zgłoszeń do oceny w formie prezentacji/galerii zdjęć/filmów wraz 

z opisem. Przygotowany materiał zostanie również zamieszczony w formie galerii z opisem na 

stronie internetowej/zakładce konkursu.  

• zorganizowanie spotkania Kapituły konkursu w formie online lub w inny sposób ustalony z 

Zamawiającym 

• informowanie zainteresowanych o wynikach konkursu 

• wsparcie Wykonawcy w przygotowaniu Gali podsumowującej konkurs. Wykonawca 

przygotuje projekt zaproszenia oraz wyśle zaproszenia zgodnie z listą osób przekazaną przez 

Zamawiającego. Wykonawca przygotuje animację/ film podsumowujący konkurs, w którym 
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zaprezentowani zostaną laureaci konkursu. Zaprojektuje, wykona oraz dostarczy na miejsce 

Gali „bon graficzny” prezentujący kwotę nagrody lub wizualizacje nagrody dla poszczególnych 

laureatów oraz cztery statuetki dla laureatów konkursu, i oprawione dyplomy dla każdego z 

laureatów konkursu, które zostaną wręczone podczas Gali wraz ze statuetkami i bonami 

graficznymi. 

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, Zamawiający zastrzega prawo do zmiany formy 

wręczenia nagród, np. na wysyłkę statuetek i dyplomów laureatom lub inną formę. 

Projekt regulaminu konkursu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przekazany do uzgodnień 

Zamawiającemu (w pracach nad regulaminem Wykonawca zapewni konsultacje prawne i merytoryczne  

z zakresu konkursu). Ostateczny kształt regulaminu zatwierdza Zamawiający. 

IV. Promocja konkursu  

Wykonawca przeprowadzi kampanię promocyjną konkursu oraz głosowania internetowego i opracuje 

w uzgodnieniu z Zamawiającym materiały promocyjne, w tym: informacje o konkursie, notatkę 

prasową, logo i identyfikację graficzną konkursu, plakat, banery internetowe, projekt 

mailingu/zaproszenia do konkursu, opis na stronie internetowej konkursu podsumowujący konkurs 

zawierający omówienie zgłoszeń konkursowych. Wykonawca opracuje materiały w formie 

przeznaczonej do druku lub do wykorzystania w Internecie, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. 

Planowane do wykorzystania formy promocji konkursu to:  

• zamieszczanie ogłoszeń w prasie tematycznej oraz ogólnopolskiej i na portalach internetowych 

skierowanych do producentów różnych branży oraz dotyczących tematyki konkursu (po jednej 

reklamie na pół strony w co najmniej 3 tytułach prasowych i banery na 5 portalach 

internetowych o największym zasięgu); 

• szeroka promocja w Internecie/mediach społecznościowych wśród uczelni, stowarzyszeń, kół 

naukowych;  

• promocja w mediach społecznościowych. Wykonawca będzie przygotowywał gotowe treści 

postów, które Zamawiający, po akceptacji, będzie zamieszczał na swoich profilach w mediach 

społecznościowych. Wykonawca będzie dostarczał 1 post w ciągu tygodnia, przez czas trwania 

promocji konkursu;  

• wykonawca co najmniej raz w tygodniu na stronie/zakładce konkursu będzie zamieszczał 

bieżącą informację o etapie realizacji konkursu, o aktualnych działaniach w konkursie, ciekawe 

artykuły edukacyjno-informacyjne dot. tematyki konkursu, itd.; 

• e-mailing do potencjalnych uczestników konkursu (powtarzany raz w tygodniu);  

• współpraca z organizacjami organizacjami społecznymi wpisującymi się w tematykę konkursu; 

Przedstawione powyżej działania promocyjne będą realizowane w okresie trwającej min. 2 miesięcznej 

promocji konkursu. Reklamy na portalach internetowych powinny być widoczne przez cały okres 

promocji konkursu. 

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym pozyska patronów merytorycznych i medialnych, których 

udział będzie mógł podnieść rangę i zasięg konkursu. 

V. Promocja laureatów 

Wykonawca zapewni prezentację finalistów na stronie internetowej/zakładce oraz promocję laureatów 

i głosowania internetowego za pomocą przygotowanych profesjonalnych filmów/filmu promujących 

działalność laureatów. Filmy zostaną zamieszczone na zakładce/stronie internetowej dedykowanej 

konkursowi oraz na kanale YouTube Zamawiającego.  
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Do zadań Wykonawcy będzie należało: 

1) prezentacja finalistów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu: 

a) Wykonawca przygotuje galerię online wraz z opisem prezentującym osiągnięcia finalistów  

w formacie fotografii/filmików (na podstawie przesłanych przez uczestników na etapie 

zgłoszenia do konkursu materiałów). Zostaną one opatrzone opisem  

i zamieszczone na stronie/podstronie dotyczącej konkursu; 

2) promocja galerii w social mediach: Wykonawca przygotuje co najmniej dwa posty, które 

Zamawiający zamieści w swoich mediach społecznościowych i na stronie internetowej 

odsyłające do galerii. 

2)3) promocja laureatów Konkursu: 

a) przygotowanie profesjonalnego filmu prezentującego osiągnięcia Laureatów (film zostanie 

wyświetlony również podczas Gali podsumowującej konkurs); 

b) publikacja artykułu sponsorowanego w mediach podsumowującego konkurs; 

c) promocja laureatów w social mediach: Wykonawca przygotuje co najmniej dwa posty, 

które Zamawiający zamieści w swoich mediach społecznościowych i na stronie 

internetowej; 

VI. Prowadzenie dokumentacji konkursu i przygotowanie raportu:  

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przedstawienia Zamawiającemu, w formie papierowej 

(druk dwustronny) i elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. pendrive, dysk zewnętrzny, dysk 

online), raportów końcowych z przygotowania i realizacji konkursu, obejmujący: 

• wykaz usług; 

• informacje jakościowe: m.in. w jaki sposób odbyła się promocja konkursu i laureatów, gdzie 

zamieszczono informacje na temat konkursu i laureatów, print screen-y zamieszczonych na 

stronach internetowych informacji, skany informacji zamieszczonych w czasopismach 

papierowych, sposób i uzasadnienie wyboru laureatów;  

• informacje ilościowe: zasięg promocji konkursu i laureatów (suma nakładów i zasięgów 

różnych form promocji), liczbę nadesłanych zgłoszeń, liczbę uczestników aktywnie biorących 

udział w konkursie, rodzaj, ilość i sposób rozdysponowania dyplomów;  

• nadesłane formularze zgłoszeniowe w wersji elektronicznej, dokumentacja z  oceny 

nadesłanych zgłoszeń (protokoły), dokumentację zakupu i przekazania laureatom nagród, 

oprawionych dyplomów i statuetek ; 

• powstałe w ramach umowy utwory wraz z ich spisem i wartością praw autorskich do 

poszczególnych utworów; 

 

Wykonawca, po zakończeniu konkursu, przekaże Zamawiającemu: 

• Oryginały protokołów posiedzeń Kapituły konkursu zawierające liczbę nadesłanych zgłoszeń, 

listę odrzuconych zgłoszeń, sposób i uzasadnienie wyboru laureatów; 

 

Raporty końcowe z realizacji konkursu, wraz z załącznikami, zostaną przekazane Zamawiającemu 

w terminie do 15 dni roboczych po zakończeniu konkursu, w tym nie później jednak niż do 30 listopada 

danego roku. 


