REGULAMIN KONKURSU DLA NAUCZYCIELI
W ramach projektu pn. „Mamy zielone pojęcie - aktywna edukacja ekologiczna”
1. Organizator konkursu: Stowarzyszenie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Świątnikach Górnych „TRAMPOLINA”, Adres siedziby / adres do korespondencji: Ul.
Bielowicza 20, 32-040 Świątniki Górne, Numer KRS: 0000614268
2. Konkurs organizowany jest we współpracy z Gminą Świątniki Górne.
3. Termin realizacji konkursu: Konkurs trwa od 22 czerwca 2018 r. do 20 września 2018 r.
4. Konkurs realizowany jest na terenie gminy Świątniki Górne przy czym projekt skierowany jest do
gmin powiatu krakowskiego będących członkami Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa, tj. gminy
Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina i Zabierzów i taka też będzie skala jego oddziaływania.
5. Konkurs realizowany jest w ramach Projektu „Mamy zielone pojęcie - aktywna edukacja
ekologiczna”, współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, który dotyczy realizacji
przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej, w szczególności promocji i ochrony dziedzictwa
przyrodniczego. Projekt skierowany jest do dzieci szkół podstawowych oraz przedszkoli (główna
grupa docelowa projektu), ich rodziców, nauczycieli oraz pośrednio pozostałych mieszkańców
powiatu obszaru LGD Blisko Krakowa. Tematem i motywem przewodnim projektu są DRZEWA, a
głównym celem projektu - budowanie wśród dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i
przedszkoli, jak również ich rodziców i opiekunów świadomości ekologicznej w kontekście roli, jaką
odgrywają drzewa w ekosystemie oraz kształtowanie postaw proekologicznych. W kontekście
ochrony dziedzictwa przyrodniczego szczególny nacisk zostanie położony na pomniki przyrody w
naszym najbliższym otoczeniu. To właśnie one będą „głównymi bohaterami” planowanych zadań
projektu oraz będą stanowić inspirację dla grup docelowych projektu w trakcie realizacji
zaplanowanych zadań.
6. Konkurs polega na wymyśleniu i opracowaniu scenariusza zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół
podstawowych lub oddziałów przedszkolnych. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych
scenariuszy zajęć dydaktycznych związanych z tematyką przedmiotowego dla następujących etapów
edukacji szkolnej:
 Oddział przedszkolny
 Klasy 1 – 4
 Klasy 5 – 8
7. Scenariusze prowadzenia zajęć szkolnych stanowić będą część narzędzia edukacyjnego (publikacji),
które będzie rezultatem przedmiotowego projektu.
8. Konkurs skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i wychowawców przedszkoli.
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9. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia i inne osoby współpracujące przy
organizacji i prowadzeniu Konkursu oraz projektu, jak również członkowie rodzin wyżej
wymienionych osób.
10. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
11. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie scenariusza zajęć dydaktycznych
skierowanych dla uczniów klas podstawowych lub oddziałów przedszkolnych.
12. Nauczyciele projektując scenariusz powinni określić:
 przedmiot działania,
 cel działania,
 przebieg działania,
 możliwe wnioski.
13. Uczestnicy konkursu mogą przygotować więcej niż jeden scenariusz w ramach zgłoszenia
konkursowego.
14. Przewidziano wybór trzech najlepszych scenariuszy – jednego dla każdego etapu edukacji szkolnej
wymienionych w punkcie 6 Regulaminu. Autorzy scenariuszy, którzy wygrają w konkursie otrzymają
nagrody.
15. Przewidziano 3 nagrody rzeczowe, których wartość nie przekroczy 150 zł.
16. Scenariusz może zostać uzupełniony o materiały dodatkowe, np.:




Przykładowe zdjęcia obrazujące wykonanie aktywności krok po kroku (poszczególne etapy),
spis potrzebnych materiałów do przeprowadzenia lekcji,
praktyczne wskazówki dla nauczyciela ułatwiające realizację scenariusza.

17. Prace konkursowe należy przesłać w formacie .docx, pdf lub open office na adres mailowy
stowarzyszenie.trampolina@gmail.com
18. Termin nadsyłania prac upływa 20 września 2018 r. Prace nadesłane po terminie nie będą
uwzględniane.
19. Kryteria oceny:
 Oryginalność pracy, autorski charakter koncepcji opracowania
 Walory merytoryczne
 Zrozumiały język przekazu
20. W konkursie mogą brać udział prace nie publikowane i nie przyjęte do druku przez jakiekolwiek
wydawnictwo, czy inne jednostki/organizacje/instytucje.
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21. Oceny prac dokona komisja składająca się z członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych
niezależnych członków.
22. Wszystkie nagrodzone scenariusze zostaną opublikowane w publikacji, która będzie stanowić
materiał edukacyjny i zostanie stworzona jako rezultat projektu „Mamy zielone pojęcie - aktywna
edukacja ekologiczna”. Publikacja, poza wspomnianymi scenariuszami oraz informacjami
związanym i realizacją samego projektu, zawierać będzie ciekawe historie napisane przez dzieci dla
dzieci, zadania, gry i kart pracy. Publikacja w wersji elektronicznej rozesłana do szkół podstawowych
i przedszkoli z terenu LGD. Przewidziano również nakład papierowy.
23. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 17 września 2018 r. Laureaci zostaną powiadomieni o tym fakcie
za pomocą poczty elektronicznej.
24. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację nadesłanej pracy konkursowej zarówno w publikacji
opisanej w punkcie 22 Regulaminu, jak i w sieci Internet.
25. Uczestnik Konkursu zgłaszając do Konkursu swoją pracę konkursową oświadcza, iż przysługują mu
do niej prawa autorskie majątkowe.
26. Uczestnik nagrodzony w konkursie oświadcza, iż przenosi na Organizatora majątkowe prawa
autorskie do przesłanej pracy konkursowej na poniższych polach eksploatacji:
 prawo rozpowszechniania dzieła w sieci Internet;
 prawo wykorzystania dzieła w celu promocji i reklamy;
 prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania dzieła
w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym;
 prawo wykorzystania dzieła w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej.
27. Uczestnik Konkursu dostarczając Organizatorowi zgłoszenie konkursowe wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych, w celu związanym z organizacją i promocją Konkursu i
wydaniem nagród laureatom. Do praw i obowiązków Organizatora związanych z przetwarzaniem
danych osobowych stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
28. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności wydłużenia
terminów składania prac. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie
internetowej http://www.spswiatnikigorne.eu/display/SPWG/Stowarzyszenie+TRAMPOLINA
30. Kontakt: Wszelkie zapytania dotyczące
stowarzyszenie.trampolina@gmail.com
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