I Mistrzostwa Ambasadorów Podkowca
27 sierpnia – 20 listopada 2016 r.
Z okazji 20 lecia Programu Ochrony Podkowca Małego w Polsce.
Organizator: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”
www.podkowiecplus.pl www.fb.com/podkowiec www.fb.com/KrainaPodkowca
1. I Mistrzostwa „Ambasadorów podkowca” trwają od 27 sierpnia do 20 listopada 2016 r.
2. Zgłoszenia chętnych ambasadorów przyjmowane są do 10 września 2016 r.
3. Mistrzostwa polegają na przeprowadzaniu przez wolontariuszy – „Ambasadorów podkowca” akcji
informacyjnych, promocyjnych projektu LIFE Podkowiec+ i Programu Ochrony Podkowca Małego w Polsce. Mogą to
byd wykłady, prelekcje, rajdy, wycieczki komercyjne, stoiska promocyjne, zajęcia edukacyjne itd. Do zadao
ambasadora należy zorganizowanie minimum jednej otwartej dla chętnych akcji promocyjnej.
4. Rolą biorących udział w mistrzostwach jest zbierane „podkowców” w celu stworzenia największej „populacji”.
Aby zdobyd „podkowca” należy poinformowad napotkaną osobę dlaczego podkowiec mały jest wyjątkowy, dlaczego
prowadzona jest jego ochrona, rozdad informacje o stronach internetowych projektu, a następnie zrobid zdjęcie. Na
zdjęciu wraz z ambasadorem lub/i pomocnikiem ambasadora dana osoba macha rękami i uśmiecha się jak
podkowiec. Ambasador w czasie akcji za każdym razem występuje w koszulce Krainy Podkowca.
5. Ambasador Podkowca może mied „Pomocnika ambasadora”, który działa na tych samych zasadach co on, m.in.
występuje w koszulce Krainy Podkowca. „Pomocnik ambasadora” może organizowad niezależne akcje lub może
współorganizowad akcje z ambasadorem, każdorazowo wykazuje się zaangażowaniem i wiedzą. „Podkowce”
zbierane przez pomocnika dodawane są do „populacji” ambasadora. Ilośd pomocników jest nieograniczona.
Rejestracja pomocników mija 30 października 2016 r.
6. Punktacja „podkowców”: 1-50 os. za każdą osobę 1 „podkowiec”. 50 osób i więcej na zdjęciu to maksymalnie 50
„podkowców”. Uczestnik akcji może byd liczony u jednego ambasadora i jednego pomocnika jeden raz w czasie
całych mistrzostw.
7. Zdjęcia z „podkowcami” zamieszczane są z należytą czytelnością na www.fb.com/groups/ambasadorzypodkowca
wraz z informacją kiedy, gdzie akcja została przeprowadzona oraz kto w niej uczestniczył. Każdy ambasador podaje
ile „podkowców” w czasie danej akcji zdobył, oraz prowadzi cały czas swoją klasyfikację punktową. Po zakooczeniu
mistrzostw komisja przeprowadzi weryfikację zdobytych punktów.
8. Rolą ambasadorów i pomocników jest, aby uczestniczący w akcji wyrazili pisemną bądź ustną zgodę na publikację
ich zdjęd na stronach internetowych i profilach facebookowych.
9. Nagrodą w konkursie za 1, 2, 3 miejsce jest wyjazd studyjny na przełomie wiosny i lata 2017 r. m.in. do Bawarii i
Turyngii z chiropterologami z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” i zaproszonymi gośdmi. W
tym czasie będzie okazja do szczegółowego zapoznania się niezwykłym światem podkowca oraz przykładami działao
promocyjnych z wykorzystaniem nietoperzy.
10. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi po przeliczeniu punktów, nie wcześniej niż 25 listopada 2016 r. W przypadku
gdy laureat konkursu nie wykorzysta nagrody, nie otrzyma rekompensaty finansowej. W takim przypadku w
wyjeździe weźmie udział kolejna osoby z najwyższą punktacją w mistrzostwach.
Osobą odpowiedzialną na prawidłowe przeprowadzenie I Mistrzostw Ambasadorów Podkowca z ramienia Polskiego
Towarzystwa Przyjaciół Przyrody jest Piotr Firlej krainapodkowca@gmail.com

