REGULAMIN KONKURSU NO PROMIL NO PROBLEM 2013
DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

§1
ORGANIZATORZY
Konkurs został ogłoszony w ramach kampanii społecznej „NO PROMIL - NO PROBLEM”.
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek.
Partnerzy: Instytut Rozwoju Społecznego, Gminy Małopolskie.
Patronat honorowy: Marszałek Województwa Małopolskiego - Pan Marek Sowa, Małopolski Kurator OświatyPan Aleksander Palczewski, Małopolski Komendant Policji Wojewódzkiej –nadinspektor Mariusz Dąbek
5. Patronat medialny: Telewizja Kraków , Radio Kraków
6. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
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§2
CELE KONKURSU
1. Zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – brak akceptacji dla takich zachowań.
2. Wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu
trzeźwości.
3. Modelowanie skutecznych sposobów powstrzymywania kierowców, przed jazdą w stanie po spożyciu alkoholu.
§3

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych
placówek oświatowych (np. świetlice) z gmin małopolskich biorących udział w kampanii społecznej No
promil - No problem”
2. Udział w konkursie polega na opracowaniu scenariusza zajęć, zgodnego z celami konkursu, w oparciu o
wybraną „bajkę bezpromilową” lub „legendę bezpromilową” , które szkoły otrzymały w materiałach
kampanijnych w 2013 r.
3. Nauczyciel może nadesłać na konkurs więcej niż jedną pracę.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe w wyniku transportu
pocztowego, stąd zaleca się troskliwe ich opakowanie. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i
są przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika.
5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie
przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem
deklaracji o tych faktach. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w
regulaminie.

§4

PRACA KONKURSOWA
Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać następujące elementy:
 formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu;
 scenariusz wraz z niezbędnymi do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych załącznikami w wersji
cyfrowej w formacie umożliwiającym jego edycję z wykorzystaniem powszechnie stosowanego
oprogramowania umożliwiającym jego zamieszczenie na stronie internetowej oraz łatwym do
wykorzystania w warunkach szkolnych (ograniczenia sprzętowe).
Schemat scenariusza: temat lekcji; cel ogólny; cele szczegółowe (operacyjne); metody i formy pracy; materiały i środki
dydaktyczne; przebieg lekcji; komentarz nauczyciela; bibliografia.
Do scenariusza należy dołączyć dodatkowe materiały opracowane przez nauczyciela (np. karty pracy, prezentacje,
zestawy zadań i inne materiały do wykorzystania na lekcji).
§5
TERMINY
1. Prace należy nadesłać w terminie do 15 listopada 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego),na adres:
Stowarzyszenie Solny Gwarek, ul. Pocztowa 1, 32-020 Wieliczka ,
z dopiskiem „konkurs no promil no problem – scenariusz ”
2. Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 grudnia 2013 r. na stronie www.bezpromilowo.pl.
§6
OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane
przez Organizatorów konkursu.
2. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność z celami konkursu
2) poprawność merytoryczna scenariusza, poprawność metodyczna przygotowanych materiałów;
3) opracowanie graficzne scenariusza i załączników;
4) funkcjonalność;
5) kreatywność;
6) niepowtarzalność.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału
nagród niż proponowany w regulaminie.
§7
NAGRODY
1. Laureatami konkursu będą 4 osoby nagrodzone za scenariusze w ramach czterech kategorii wiekowych tj. klasy IIII, klasy IV – VI, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne wyłonione przez Komisję Konkursową.
2. Przewidziane są również nagrody dodatkowe, wyróżnienia, upominki i dyplomy.
3. Ogólna wartość nagród 3 000 zł.
4. Planuje się publikację nagrodzonych i wyróżnionych prac w formie zeszytu metodycznego oraz na stronie
internetowej www.bezpromilowo.pl
5. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną oraz nie przechodzą na inne osoby.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Informacje o ogłoszeniu konkursu upowszechniają: ambasadorzy kampanii.
Nagrody, które nie zostaną odebrane osobiście przesłane będą do ambasadorów kampanii w gminach.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.bezpromilowo.pl
Każdy biorący udział w konkursie, nadsyłając prace konkursową, wyraża zgodę na wykorzystanie i
przetwarzanie danych osobowych w celach publikacji listy laureatów oraz podania autorstwa pracy
konkursowej.
5. Każdy biorący udział w konkursie, nadsyłając prace konkursową, akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego.
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Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU „NO PROMIL NO PROBLEM”
DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Scenariusz zajęć profilaktycznych dla …………………………………………………………………..
/np. szkoła podstawowa, gimnazjum, świetlica ……./

Wiek adresatów……………………………………………………………………………………………….
Z wykorzystaniem „bajki/ legendy bezpromilowej”………………………………………………………….
Temat zajęć…………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………….…………………….
Adres do korespondencji:…………………………………….……………………………………….……….
E-mail: ……………………………………………………………………….………………………
Telefon (stacjonarny i komórkowy): ……………..………………………………………………..
Oświadczenia Autora zgłaszanej pracy
1.Uczestnik konkursu oświadcza i zapewnia, iż:
a) przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe do scenariusza, którymi to prawami może swobodnie
rozporządzać i korzystać;
b) przysługujące mu autorskie prawa majątkowe nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich
majątkowych i osobistych praw autorskich.
2.Zwycięzcy oraz wyróżnieni w konkursie wyrażają zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska do wiadomości publicznej.
3. Zwycięzcy oraz wyróżnieni w konkursie z dniem ogłoszenia wyników konkursu przenoszą na Organizatora nieograniczone pod
względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe do zgłoszonych scenariuszy, obejmujące prawo do ich
wykorzystania w całości i we fragmentach, samodzielnie, jak i w ramach materiałów wydawanych przez Organizatora, na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką cyfrową
b) wprowadzanie do pamięci komputera
c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie
d) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym poprzez publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym , w tym na stronie internetowej
4. W zakresie utworów zależnych powstałych na podstawie scenariuszy zwycięzcy oraz wyróżnieni udzielają zgody na ich
wykorzystanie w pełnym zakresie tożsamym z zakresem wykorzystania dzieła podstawowego na polach eksploatacji wymienionych
w ust. 3.
2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu.
………………………………….,……………………………………..
podpis autora

