Załącznik nr 2

Regulamin Konkursu
„Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”
Założenia ogólne
§ 1.
1. Organizatorem Konkursu „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”- zwanego dalej
Konkursem – jest Media Support Group (MSG) sp. z o. o., z siedzibą: Pomorski Park
Naukowo-Technologiczny, Budynek IV E, 2, piętro, pok. 214, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451
Gdynia.
2. Konkurs skierowany jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i

szkół

ponadpodstawowych z województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińskomazurskiego oraz śląskiego.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

Cele Konkursu
§ 2.
Celem Konkursu jest:
1) Zwiększenie świadomości dotyczącej znaczenia szczepień dla zdrowia publicznego
i zdrowia jednostki oraz profilaktyki chorób zakaźnych.
2) Pogłębienie wiedzy o szczepieniach w aspekcie ogólnoświatowym oraz historycznym.
3) Pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów działania szczepień.
4) Propagowanie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez szczepienia w każdym wieku.

Zasady udziału w Konkursie
§3
1. Uczestnikami Konkursu są nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych.
2. Zadanie konkursowe polega na

zaplanowaniu oraz opisaniu

lekcji poświęconej

problematyce szczepień, nieograniczonej do tematyki biologii i medycyny, ale poszerzonej
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o aspekty społeczne, kulturowe i globalne związane ze szczepieniami oraz przesłaniu
na adres e-mail: biuro@msg.biz.pl dokumentów konkursowych obejmujących:
1) formularz zgłoszeniowy zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu;
2) konspekt lekcji zgodny z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu;
3) oświadczenie, zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego Regulaminu.
3. Każdy nauczyciel może zgłosić 1 pracę konkursową z wybranej kategorii:
1)

lekcja przeznaczona dla dzieci w przedszkolach;

2)

lekcja przeznaczona dla uczniów klas I – IV szkół podstawowych;

3)

lekcja przeznaczona dla uczniów klas V – VIII szkół podstawowych;

4)

lekcja przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

4. Konspekt, o którym mowa w ust. 2 musi w sposób jednoznaczny przedstawiać zamysł
autora i być napisany w sposób umożliwiający realizację lekcji przez inne osoby.
5. Lekcja o której mowa w ust. 2 musi treścią, rodzajem oraz zakresem czynności
dydaktycznych być dostosowana dla grupy wiekowej z wybranej kategorii dla której jest
zgłoszona.
6. Przedmiotem lekcji nie mogą być zagadnienia związane z handlem i promocją produktów.
Żadne nazwy i znaki handlowe produktów lub firm nie mogą być komunikowane i używane
w ramach realizacji lekcji.
7. Czas trwania lekcji w kategorii określonej w ust. 3 punkt 1 i 2 wynosi 30 minut natomiast
kategorii określonej w punkcie 3 i 4 wynosi 45 minut.
8. Materiały dodatkowe, stanowiące pomoc dydaktyczną podczas realizacji lekcji, muszą być
zaprezentowane w formie umożliwiającej ich dalsze wykorzystanie.
9. Dokumenty konkursowe, o których mowa w ust. 2 należy przesłać w postaci plików
w formacie PDF.

Kryteria oceny prac konkursowych
§ 4.
1. Nadesłane dokumenty konkursowe będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej jury
konkursowego na poziomie wojewódzkim oraz ocenie merytorycznej Komisji Konkursowej
na poziomie krajowym, zgodnie z harmonogramem Konkursu „Zaszczep się wiedzą
o szczepieniach”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
2. Dokumenty konkursowe oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym.
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3. Przy ocenie formalnej dokumentów konkursowych jury konkursowe

na poziomie

wojewódzkim bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) wpłynięcie dokumentów konkursowych w terminie określonym w Harmonogramie Konkursu
„Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu;
2) kompletność dokumentów konkursowych, w tym załączenie:
−

formularza zgłoszeniowego, zgodnego z załącznikiem nr 1 do niniejszego
Regulaminu;

−

konspektu lekcji, zgodnego z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu;

−

oświadczenia, potwierdzającego zgodę uczestnika Konkursu na przetwarzanie przez
Organizatora

jego

danych

osobowych

na

potrzeby

Konkursu,

zgodnego

z załącznikiem nr 4 do niniejszego Regulaminu.
4. Dokumenty konkursowe ocenione pozytywnie pod względem formalnym, tj. spełniające
wszystkie kryteria opisane w ust. 3, podlegają ocenie merytorycznej. Dokumenty
konkursowe niespełniające kryteriów oceny formalnej, nie będą rozpatrywane.
5. Brak zgodności nadesłanego konspektu z celami Konkursu powoduje dyskwalifikację
zgłoszenia i wykluczenie go z dalszej oceny merytorycznej.
6. Przy ocenie merytorycznej jury konkursowe i Komisja Konkursowa biorą pod uwagę
następujące kryteria:
1) wartość merytoryczna (0-5 pkt);
2) zaangażowanie uczniów (0-5 pkt);
3) atrakcyjność formy przekazu (0-5 pkt);
4) materiały dodatkowe (0-5 pkt).
7. Każdy z członków jury konkursowego oraz Komisji Konkursowej przy ocenie konspektu
posługuje się oceną punktową, przyznając punktową ocenę indywidualną. Ocena punktowa
uwzględnia kryteria i skale punktowe wymienione w ust. 6. Końcową ocenę pracy
konkursowej stanowi średnia arytmetyczna z ocen wszystkich członków jury konkursowego
oceniającego prace. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do członków Komisji
Konkursowej.

Nagrody konkursowe
§ 5.
1. Organizator Konkursu przyznaje nagrody rzeczowe o wartości 500 zł (słownie: pięćset
złotych) dla uczestników Konkursu , których prace zostały najlepiej ocenione w kategoriach:
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1) konspekt lekcji przeznaczony dla dzieci w przedszkolach;
2) konspekt lekcji przeznaczony dla uczniów klas I – IV szkół podstawowych;
3) konspekt lekcji przeznaczony dla uczniów klas V – VIII szkół podstawowych;
4) konspekt lekcji przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
2. Organizator Konkursu, w terminie określonym w załączniku nr 3 do niniejszego
Regulaminu, ogłasza na stronie internetowej www.zaszczepsiewiedza.pl listę zwycięzców
Konkursu.
3. Prace

laureatów

Konkursu,

zostaną

wydane

w

formie

publikacji

elektronicznej

i zamieszczone na stronie www.zaszczepsiewiedza.pl.

Postanowienia końcowe
§ 6.
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji na stronie
internetowej www.zaszczepsiewiedza.pl
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Zgłoszenie konspektu lekcji do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu przez nauczyciela biorącego udział w Konkursie.
4. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem, rozstrzyga Organizator.
5. W przypadku małego zainteresowania nauczycieli udziałem w Konkursie, Organizator
może zdecydować o nie rozstrzyganiu Konkursu.
6. Dodatkowe informacje o Konkursie udzielane są przez Organizatora, członków Komisji
Konkursowej oraz jury konkursowe.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych, nieprawdziwych lub
nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu.
8. Laureaci Konkursu, których prace będą opublikowane w formie publikacji elektronicznej,
będą

zobowiązani

do przesłanego

podpisać

konspektu

na

umowę

przenoszącą

Organizatora.

nr 5 do Regulaminu Konkursu.

Załącznikami do niniejszego Regulaminu Konkursu są:

1. Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy.
2. Załącznik nr 2: Konspekt lekcji.
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Wzór

autorskie

prawa

umowy

stanowi

majątkowe
załącznik

3. Załącznik nr 3: Harmonogram „Konkursu Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”.
4. Załącznik nr 4: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
celów udziału w Konkursie.

5. Załącznik nr 5: Wzór umowy o przeniesieniu praw autorskich.
6. Załącznik nr 6: Wykaz literatury „Konkursu Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”.
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