REGULAMIN KONKURSU

dla OPIEKUNÓW

w ramach Projektu ”Lepszy świat przez wolontariat”
realizowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

§ 1.
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu dla opiekunów w ramach Projektu pt.: ”Lepszy świat przez wolontariat” jest Fundacja
BO WARTO (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 15.

§ 2.
CEL KONKURSU
Zachęcenie, poprzez udział w pięciu adekwatnych tematycznie lekcjach i spotkaniach z zaproszonymi
gośćmi, uczniów, podopiecznych do wolontariatu długofalowego i aktywnego włączania się lokalne działania społeczne.

§ 3.
UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami Konkursu są nauczyciele, opiekunowie biorący, razem ze swoimi placówkami oświatowymi
udział w Projekcie ”Lepszy świat przez wolontariat”. W Konkursie mogą brać udział osoby indywidualne
lub zespoły nauczycieli/opiekunów.

§ 4.
TEMATYKA KONKURSU
Tematem Konkursu jest opracowanie autorskich scenariuszy lekcji, spotkań i przeprowadzenie na ich podstawie 5. zajęć zapoznających i zachęcających uczniów, podopiecznych do wolontariatu.

§ 5.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
► opracować 5. autorskich scenariuszy zajęć o wolontariacie dla uczniów szkół podstawowych oraz przeprowadzić według nich lekcje w terminie grudzień 2013 r. – marzec 2014 r. Proponowane scenariusze zajęć powinny być wzbogacone o wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, lokalnymi liderami wolontariatu i tworzyć
spójną tematycznie całość.
► opracować Raport końcowy z realizacji ww. działań. Raport wraz z autorskimi scenariuszami zajęć powinien
być przygotowany w wersji drukowanej i elektronicznej. Wzór Raportu końcowego jest załącznikiem do
Regulaminu (do pobrania na www.lepszyswiatprzezwolontariat.pl i www.fundacjabowarto.pl).
► dostarczyć do dnia 31 marca 2014 r. na adres: Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa
Raport końcowy wraz z 5. autorskimi scenariuszami.

§ 6.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SCENARIUSZY
1.

Zgłoszone do Konkursu scenariusze muszą spełniać następujące wymogi:
a) zgłaszający jest ich autorem
b) nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane
c) zawierać następujące elementy:
temat; cele; metody i techniki; szczegółowy przebieg zajęć; wykorzystanie środków dydaktycznych, w tym materiałów audiowizualnych, materiałów ikonograficznych; określenie czasu trwania lekcji.

2. Objęte scenariuszem zajęcia muszą spełniać poniższe kryteria być poprawne metodycznie i merytorycznie.
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§ 7.
HARMONOGRAM KONKURSU
grudzień 2013 r.
- marzec 2014 r.

Przeprowadzenie cyklu zajęć o wolontariacie

31 marca 2014 r.

Ostateczny termin nadsyłania Raportów końcowych zawierających 5. autorskich scenariuszy oraz sprawozdanie z realizacji

kwiecień 2014 r.

Ocena nadesłanych Raportów

I połowa września
2014 r.

Uroczyste wręczenie nagród rzeczowych laureatom Konkursu (z każdego województwa
wyłonione będą miejsca od I do III) podczas podsumowań Projektu ”Lepszy świat przez
wolontariat” odbywających się w Bukownie, Wolsztynie i Warszawie

§ 8.
JURY KONKURSU
1.

Organizatorzy powołają profesjonalne Jury, które dokona oceny otrzymanych Raportów.

2. Ocenie podlegać będzie, według następujących kryteriów:
► atrakcyjność

► forma i treść autorskich
scenariuszy

► innowacyjność w doborze środków dydaktycznych i metod;

► poprawność merytorycznometodyczna scenariuszy

► dostosowanie scenariuszy
do potrzeb i możliwości
odbiorcy

► dokumentacja zawarta w Raporcie (opis wykonanych zajęć,
obecność fotografii, prac plastycznych, multimediów itp.)

3. Oceny członków Jury są tajne i ostateczne.

§ 9.
NAGRODY KONKURSU
W ramach Konkursu wyłonionych zostanie 9 Laureatów, po 3 z każdego województwa (miejsca od I do III),
którzy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. W zależności od tego, czy laureatami będą osoby indywidualne, czy
zespoły nagroda będzie przyznawana placówkom, które reprezentują (w przypadku zespołu realizującego cykl zajęć).

§ 10.
PRZEPISY KOŃCOWE
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany regulaminu Konkursu;
b) umieszczenia zwycięskich scenariuszy lekcji na stronie internetowej Projektu i Fundacji;
c) nieodpłatnego wykorzystania konspektów konkursowych w raporcie nt. realizacji Projektu
”Lepszy świat przez wolontariat” oraz dla potrzeb realizacji zadań statutowych Fundacji.

2. W sprawach szczegółowych związanych z Konkursem należy kontaktować się z Biurem Fundacji.

Fundacja BO WARTO 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15, www.fundacjabowarto.pl
tel.: 602- 228-732, tel/fax.: 22 651 02 40, e-mail: monikakarda@fundacjabowarto.pl
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