REGULAMIN KONKURSU
na autorski scenariusz zajęć edukacyjnych
do Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”
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§ 1. Zasady ogólne
Konkurs organizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w placówkach
realizujących program „Czyste powietrze wokół nas” w roku szkolnym 2014/2015.
Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Białymstoku.
Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
§ 2. Cel przedsięwzięcia

Cel główny:
Opracowanie alternatywnych sposobów realizacji treści profilaktycznych oraz stworzenie
innowacyjnych materiałów dydaktycznych na potrzeby programu „Czyste powietrze
wokół nas”.
2. Cele szczegółowe:
a) zachęcenie nauczycieli do przygotowywania własnych scenariuszy zajęć oraz
wykorzystania nowych form przekazu w procesie dydaktycznym,
b) dostarczenie nauczycielom narzędzi do prowadzenia zajęć antytytoniowych dla dzieci,
c) uatrakcyjnienie sposobu realizacji treści programowych,
d) wzbogacenie dotychczasowych metod nauczania.
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§ 3. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest opracowanie autorskiego scenariusza zajęć dla dzieci
z zakresu profilaktyki tytoniowej, związanego tematycznie z programem „Czyste
powietrze wokół nas”.
Scenariusz zgłaszany do konkursu musi zawierać następujące elementy:
a) dane autora (imię, nazwisko, nazwa i adres placówki),
b) tytuł zajęć programowych, których dotyczy (określonych jako I-V w poradniku dla
nauczyciela),
c) temat (jeżeli został sformułowany),
d) czas trwania zajęć (w minutach),
e) cel główny,
f) cele szczegółowe (w postaci zoperacjonalizowanej),
g) metody pracy,
h) formy pracy,
i) szczegółowy przebieg zajęć (z opisem czynności dzieci i nauczyciela, ze szczególnym
wyeksponowaniem różnych aktywności uczniów, jednoznacznym i zrozumiałym dla
czytelnika sformułowaniem zadań i ćwiczeń),
j) wykorzystane pomoce dydaktyczne i materiały pomocnicze (szczególnie mile
widziane są autorskie narzędzia). Należy je dołączyć do scenariusza w postaci
załączników.
Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
a) musi być pracą własną i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich,
b) nie była wcześniej nigdzie publikowana,
c) musi być napisana w języku polskim,
d) musi być złożona w terminie określonym przez organizatora (w przypadku
scenariuszy przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).
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§ 4. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie
Uczestnikami konkursu mogą być nauczyciele (koordynatorzy lub realizatorzy programu
„Czyste powietrze wokół nas”).
Uczestnikiem konkursu może być jedna osoba lub zespół nauczycieli (max. 3 osoby)
z danej placówki.
Każdy autor/zespół może zgłosić do konkursu max. 3 prace.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie lub przesłanie na adres
organizatora:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
ul. Legionowa 8
15-099 Białystok
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a) 2 wersji scenariusza z załącznikami / papierowej (wydruk) oraz elektronicznej
(dokument w programie Word + załączniki w programie Word lub graficznym, na
płycie CD/DVD) /. Płytę należy opisać podając imię i nazwisko autora/autorów,
nazwę placówki oraz tytuł zajęć/temat
b) wypełnionego i podpisanego oświadczenia autora (załącznik 1 do regulaminu).
Scenariusz wraz z oświadczeniem należy umieścić w kopercie z danymi autora/autorów
(imię i nazwisko, placówka) i dopiskiem „Konkurs na scenariusz”.
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Formularz oświadczenia autora jest dostępny na stronie internetowej organizatora
www.wsse.bialystok.pl (ścieżka dostępu: Menu tematyczne – Programy prozdrowotne –
Profilaktyka tytoniowa – Czyste powietrze wokół nas – Konkurs na scenariusz).
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Termin przesyłania prac konkursowych upływa 20 kwietnia 2015 roku.
Scenariusze zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora i nie będą
zwracane autorom. Najlepsze prace (także te nienagrodzone) zostaną opublikowane
i udostępnione placówkom realizującym program „Czyste powietrze wokół nas” jako
pomoc dydaktyczna (w prowadzeniu zajęć sposobami alternatywnymi w stosunku do
zawartych w broszurze dla nauczyciela).
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§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
Zgłoszone scenariusze oceni komisja konkursowa powołana przez Podlaskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
Analiza scenariuszy zostanie dokonana pod kątem:
a) zgodności z regulaminem i założeniami programu „Czyste powietrze wokół nas”,
b) oryginalności pomysłu i sposobu ujęcia tematu,
c) atrakcyjności (połączenie treści edukacyjnych z ciekawą formą przekazu),
d) poprawności merytorycznej i metodycznej,
e) wykorzystania autorskich pomocy dydaktycznych i materiałów pomocniczych,
f) dostosowania do potrzeb i możliwości odbiorcy.
Komisja konkursowa dokona wyboru najciekawszych prac i wyłoni laureatów I, II i III
miejsca.
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców o wartości: I miejsce – 700 zł,
II miejsce – 500 zł, III miejsce – 300 zł (podane kwoty są kwotami brutto).
Wyniki obrad jury zostaną opublikowane na stronie internetowej www.wsse.bialystok.pl
do dnia 30.04.2015r.
O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej.
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§ 6. Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za naruszenie przez
uczestników konkursu praw autorskich osób trzecich.
W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do :
 wykorzystywania zgłoszonych do konkursu scenariuszy w dalszych działaniach
edukacyjnych,
 wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,
 odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Informacji o konkursie udziela:
Agnieszka Mantur
koordynator wojewódzki programu „Czyste powietrze wokół nas”
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
Oddział Promocji Zdrowia (pok. 4)
tel. (85) 740 85 43
e-mail: a.mantur@wsse.bialystok.pl

