Regulamin Lekcji Obywatelskich i konkursu
„Nasz pomysł na EKOśląskie”
§1
Organizator
1.

Organizatorem Lekcji Obywatelskich zwanym dalej lekcjami oraz

konkursu „Nasz

pomysł na EKOśląskie”, zwanym dalej konkursem jest Województwo Śląskie.
2.

Wydawnictwo KA jest realizatorem wydarzeń na rzecz Województwa Śląskiego.
§2
Cel wydarzeń

Celem lekcji i konkursu jest:
1.

Rozwijanie wśród młodzieży postaw obywatelskich poprzez prowadzenie rozważnej
edukacji obywatelskiej oraz budowanie zaangażowania i współpracy między młodymi
ludźmi.

2.

Pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania instytucji publicznych i samorządu, ze
szczególnym uwzględnieniem obchodzonej w tym roku rocznicy 20-lecia samorządu
wojewódzkiego.

3.

Rozbudzenie zainteresowania partycypacją społeczną, w tym realizacją inicjatyw
oddolnych o charakterze ekologicznym.

4.

Edukacja na temat zadań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w tym
działań

związanych

z

polityką

antysmogową

oraz

partycypacją

mieszkańców

województwa.
§3
Uczestnicy wydarzeń
Lekcje i konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa
śląskiego.
§4
Przebieg wydarzeń
Przebieg lekcji i konkursu odbywać się będzie według następujących zasad:
1. Pierwszy etap - zgłoszenie klasy do udziału w lekcjach.
2. Drugi etap - udział w lekcjach i opracowanie autorskiego projektu inicjatywy lokalnej
o charakterze ekologicznym.
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3. Trzeci etap - wybór przez komisję konkursową – spośród nadesłanych przez wszystkie
klasy uczestniczące w lekcjach – 6 najlepszych projektów inicjatyw lokalnych
o charakterze ekologicznym. Projekt musi spełniać następujące wymagania:
a) mieć autorski charakter,
b) być zaplanowany w taki sposób, aby można go było zrealizować (trzy zwycięskie
projekty będą realizowane przez autorów),
c) dotyczyć

działań

ekologicznych,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

działań

antysmogowych. Projekt może mieć różną formę np. kulturalną (np. przedstawienie
ekologiczne dla dzieci), edukacyjną (np. warsztaty ekologiczne), promocyjną
(np. kampania antysmogowa, happening) itd.
d) zawierać co najmniej opis: idei, grupy docelowej, przebiegu działań, zakładanych
efektów, budżet (budżet nie może wynieść więcej niż 2000,00 zł brutto).
4. Czwarty etap:
a) zaprezentowanie podczas finału konkursu autorskiego projektu inicjatywy oddolnej
przez max. 3 przedstawicieli poszczególnych klas (prezentacja projektu powinna być
niestandardowa, kreatywna, wzbogacona o elementy promocyjne),
b) udział w quizie na temat wiedzy o samorządności i partycypacji zdobytej podczas lekcji.
5. Piąty etap (tylko dla trzech zwycięskich grup) – przeprowadzenie profesjonalnych
warsztatów z trenerem (3x45 minut) dla każdej z trzech zwycięskich grup (I, II i III
miejsce). Celem warsztatów będzie doprecyzowanie projektu i stworzenie wersji
ostatecznej gotowej do realizacji.
6. Szósty etap (tylko dla trzech zwycięskich grup) – realizacja projektu przez trzy zwycięskie
grupy.
7. Siódmy etap (tylko dla trzech zwycięskich grup) – przekazanie sprawozdania z realizacji
projektu.
§5
Etap szkolny
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zakwalifikowanie się szkoły na lekcje, gdyż
konkurs jest integralną częścią lekcji.
2. Szkoła zainteresowana udziałem w lekcjach jest zobowiązana do przesłania formularza
zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz pozostałych oświadczeń tj. informacji
dot. przetwarzania danych osobowych dyrektora (załącznik nr 2 do regulaminu) i opiekuna
zwanego dalej koordynatorem (załącznik nr 3 do regulaminu) w formie elektronicznej na
adres konkurs@lekcjeobywatelskie.pl lub za pośrednictwem faxu 32 733 01 57 do dnia
12 września 2018 r.
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3. O

zakwalifikowaniu

danej

szkoły

decyduje

kolejność

nadesłanych

zgłoszeń.

W lekcjach może wziąć udział 20 szkół:
 z subregionu centralnego 8 szkół,
 z subregionu zachodniego, północnego, subregionu południowego – po 4 szkoły.
4. Formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego
Regulaminu.
5. Formularz

zgłoszeniowy

musi

zostać

opatrzony

podpisem

dyrektora

szkoły

(lub osoby upoważnionej) oraz pieczęcią szkoły.
6. Informacje dot. przetwarzania danych osobowych muszą zostać opatrzone czytelnym
podpisem wskazanych w oświadczeniu osób.
7. Wysłanie formularza oznacza zgodę na udział uczniów danej szkoły w lekcjach.
8. Potwierdzeniem zakwalifikowania się danej szkoły do lekcji będzie odpowiedź przesłana
drogą mailową oraz telefoniczny kontakt ze strony pracownika Wydawnictwa KA.
9. Po stronie Dyrektorów szkół leży uzyskanie zgód rodziców (opiekunów prawnych)
uczniów na udział w lekcjach.
10. W lekcjach mogą wziąć udział tylko ci uczniowie, których rodzice (opiekunowie prawni)
wyrazili taką zgodę.
11. Każda szkoła zobowiązana jest do wskazania koordynatora, który będzie sprawował
opiekę dydaktyczną nad uczniami oraz weźmie czynny udział we wszystkich etapach
wydarzenia. Osoba ta będzie również wyznaczona do kontaktów z Organizatorem
Konkursu.
12. Uczniowie zobowiązani są do uczestnictwa w 3 lekcjach:
a.

I lekcja - podstawowe informacje na temat samorządności w Polsce i regionie
- w formie wykładu/prezentacji - czas trwania - 45 minut;

b.

II i III lekcja – przygotowanie projektu inicjatywy oddolnej o charakterze ekologicznym

wraz z pomysłem na niestandardową formę jej prezentacji podczas finału konkursu – w
formie warsztatu - czas trwania – 2 x 45 minut).
13. Cykl zajęć zostanie przeprowadzony w danej szkole w ciągu jednego dnia, dokładny
termin zajęć zostanie ustalony z pracownikiem Wydawnictwa KA.
14. W lekcjach może uczestniczyć 1 klasa z danej szkoły, przy czym maksymalna liczebność
klasy to 30 osób.
15. Od momentu zakończenia lekcji o których mowa w §5 ust. 12 uczniowie mają czas do 17
października 2018 r. na przekazanie ostatecznej wersji projektu na formularzu
stanowiącym

załącznik

nr

4

do

niniejszego

regulaminu

na

adres

e-mail:

konkurs@lekcjeobywatelskie.pl
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16. Formularz ten powinien być podpisany przez dyrektora szkoły i koordynatora oraz
opatrzony pieczęcią szkoły.
17. Każda szkoła uczestnicząca w lekcjach może przesłać tylko jeden projekt inicjatywy
oddolnej wybrany/wypracowany wcześniej przez uczniów.
18. Organizator po otrzymaniu projektów prześle drogą elektroniczną potwierdzenie
otrzymania dokumentacji.
19. Ocena przesłanych projektów zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów
(dla każdego projektu osobno):
a) poprawność merytoryczna projektu (zgodność z formularzem i ideą konkursu) –
0-5 pkt,
b) oryginalność, niepowtarzalność projektu (pomysłu, realizowanych działań) – 0-5 pkt,
c) „lokalność” projektu – usytuowanie projektu w przestrzeni szkoły/miejscowości/ regionu
– 0-5pkt,
d) promocja projektu – kreatywność, unikatowość, pomysłowość, oryginalność w tym
wykorzystanie niestandardowych form promocji – 0-5 pkt.
20. Komisja Konkursowa może przyznać maksymalnie 5 punktów dla ocenianego projektu
w danej kategorii (max 20 pkt).
21. Do ścisłego finału przechodzi 6 klas.
22. Wyniki III etapu zostaną przesłane drogą elektroniczną do wszystkich Koordynatorów
szkolnych do dnia 23 października 2018 r.
23. Koordynatorzy ze szkół zakwalifikowanych do finału odpowiedzialni są za wytypowanie
maks. 3-osobowej drużyny, która reprezentować będzie uczniów podczas finału.
24. Po stronie Dyrektora leży uzyskanie zgód rodziców (opiekunów prawnych) uczniów na
udział w konkursie.
25. W konkursie wezmą udział tylko ci uczniowie, których rodzice (opiekunowie prawni)
wyrazili taką zgodę.
26. Lekcje o których mowa w pkt 9 będą udokumentowane fotograficznie.
27. Relacje z lekcji zostaną opublikowane we wszelkich kanałach informacyjnych
i promocyjnych Województwa Śląskiego (Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego) w tym m.in. na stronach www oraz w social mediach.
§6
Etap konkursowy
1. Finał

konkursu

odbędzie

się

w

Sali

Sejmu

Śląskiego

(budynek

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) przy ul. Ligonia 46 w Katowicach, w dniu
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8 listopada 2018 r. o godz. 10.00. Uczestnicy konkursu proszeni są o stawienie się
w budynku Urzędu o godz. 9.30 celem przygotowania się do prezentacji.
2. Do udziału w finale konkursu zostanie zaproszona cała klasa biorąca udział
w lekcjach. Koszt przejazdu (tj. koszt biletów komunikacji miejskiej) związane
z udziałem w Finale Konkursu, pokrywa Wydawnictwo KA.
3. Finał konkursu składa się z dwóch części:
I część – „Wypromuj swój projekt” czyli niestandardowa prezentacja autorskiego
projektu inicjatywy oddolnej”:
a.

każda drużyna losuje numer, który stanowi o kolejności prezentacji w I części
finału;

b.

każda drużyna prezentuje w niestandardowy sposób przygotowany projekt
inicjatywy oddolnej wykorzystując narzędzia marketingowe;

c.

prezentacja może odbyć się w formie np. scenki rodzajowej, happeningu, spotu
reklamowego (filmowego/radiowego), autorskiego plakatu, ulotki, elementów
marketingu partyzanckiego, itp. Ważne, żeby była dynamiczna, kreatywna
i przekonywująca. Elementem dodatkowym może być prezentacja multimedialna
projektu.

d.

prezentacja projektu powinna trwać nie dłużej niż 15 minut;

e.

reprezentacja klasy przedstawiająca projekt może liczyć max. 3 osoby,
w charakterze aktorów/statystów może zostać zaangażowana grupa uczniów nie
przekraczająca liczby 10 osób;

f.

w przypadku użycia niestandardowych narzędzi/scenografii wykorzystywanych
podczas prezentacji projektu, koordynator jest proszony o

wcześniejsze

poinformowanie Organizatora;
g.

wszelkie materiały multimedialne (np. prezentacja, film, zdjęcia, muzyka itp.)
powinny zostać przekazane przed rozpoczęciem finału na nośniku elektronicznym
(np. pendrive) Organizatorowi;

h.

za prezentację projektu każdy z członków komisji konkursowej może przyznać
maksymalnie 30 pkt, biorąc pod uwagę następujące elementy:


sposób prezentacji – oryginalność, umiejętność autoprezentacji, logika
wypowiedzi – max 10 pkt,



promocja – wykorzystanie niestandardowych narzędzi marketingowych, forma
prezentacji, pomysłowość – max 10 pkt



zaangażowanie klasy (udział statystów oraz doping publiczności) – max 10
pkt.
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II część – „QUIZ”- 3 pytania dla każdej z drużyn:
a. zadaniem uczestników będzie odpowiedź na 3 pytania konkursowe z puli pytań
przygotowanych przez komisję na podstawie materiału dydaktycznego lekcji
obywatelskich;
b. za udzielenie poprawnych odpowiedzi drużyna otrzymuje max. po 5 pkt; udzielenie
błędnej odpowiedzi nie skutkuje zmianą punktacji (brak punktów ujemnych).
Członkowie komisji oceniają drużynę po zakończonej serii 3 pytań.
4. Po zakończeniu konkursu komisja dokonuje podliczenia punktów (za prezentację
projektu i quiz) otrzymanych przez każdą drużynę i wyłania laureatów:
a. spośród finalistów na podstawie uzyskanych punktów, wyłonieni zostaną laureaci
I, II, III, IV, V, VI miejsca;
b. w sytuacji równej liczby punktów uzyskanych przez dane drużyny, zostanie
zorganizowana dogrywka polegająca na zadaniu 2 rozstrzygających pytań
konkursowych.
5. Po rozstrzygnięciu III części finału Przewodniczący Komisji ogłosi wyniki.
6. Finał konkursu będzie udokumentowany fotograficznie.
7. Relacja z konkursu zostanie opublikowana we wszelkich kanałach informacyjnych
i promocyjnych Województwa Śląskiego (Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego) w tym m.in. na stronach www oraz w social mediach.
§7
Komisja Konkursowa
1.

Organizator powołuje Komisję konkursową składającą się z max. 5 osób.

2.

W przypadku, kiedy członek Komisji nie będzie mógł z przyczyn niezależnych
uczestniczyć w konkursie, Organizator wyznaczy inną osobę.

3.

Komisja

dokonuje

oceny

drużyn

oraz

decyduje

o

wyłonieniu

zwycięzców

w poszczególnych etapach konkursu oraz wyłania zwycięzców Konkursu.
4.

Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności.

5.

Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§8
Nagrody

1.

Laureaci konkursu otrzymują nagrody:


I miejsce –
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2 000,00 zł brutto (kwota przeznaczona na realizację autorskiego projektu przez
zwycięską klasę)
oraz 2 500,00 zł brutto (do wykorzystania przez klasę na wybrany cel pod warunkiem
zrealizowania autorskiego projektu);


II nagroda –

2 000,00 zł brutto (kwota przeznaczona na realizację autorskiego projektu przez
zwycięską klasy)
oraz 2 000 zł brutto (do wykorzystania przez klasę na wybrany cel pod warunkiem
zrealizowania autorskiego projektu).


III nagroda –

2 000,00 zł brutto (kwota przeznaczona na realizację autorskiego projektu przez
zwycięską klasy)
oraz 1 500 zł brutto (do wykorzystania przez klasę na wybrany cel pod warunkiem
zrealizowania autorskiego projektu).


IV, V, VI miejsce – są miejscami równorzędnymi i każda klasa otrzymuje po 1000,00

zł (do wykorzystania przez klasę na wybrany cel po konsultacjach z Wydawnictwem KA).
2.

Nagroda dodatkowa dla zwycięzców miejsca I, II i III to warsztat z trenerem
(3x45 minut dla każdej z grup). Polegać on będzie na dopracowaniu przedstawionych
projektów, podziale zadań, zapoznaniu z wymogami ich realizacji (w tym sprawozdaniem
z realizacji).

3.

Szczegóły dotyczące przekazania nagród zostaną ustalone bezpośrednio pomiędzy
Wydawnictwem KA, a koordynatorami zwycięskich drużyn.
§9
Organizacja warsztatów

1.

Warsztaty z trenerem zostaną zorganizowane dla zwycięskich klas, które zdobyły I, II i III
miejsce.

2.

Każdy warsztat będzie trwał 3 x 45 minut i zostanie przeprowadzony dla danej klasy
w terminie i miejscu ustalonym z koordynatorem szkolnym, jednak nie później niż do 7
grudnia 2018 r.

3.

Warsztat polegać będzie na dopracowaniu przygotowanego przez klasę projektu, celem
jego faktycznej realizacji.

4.

Efektem warsztatu będzie wypracowanie szczegółowego planu realizacji projektu
z podziałem zadań między uczniów danej klasy, dokładnym harmonogramem, opisem
działań i budżetem.
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5.

Koordynator będzie odpowiedzialny za realizację projektu zgodnie z założeniem planu
o którym mowa w pkt 4, w tym informowanie Organizatora o przeprowadzanych
etapach/działaniach.

6.

Koordynator po przeprowadzonym warsztacie (jednak nie później niż do 12 grudnia
2018 r.) wyśle ostateczny harmonogram projektu, z budżetem i planem działań na adres
turozmawiamy@slaskie.pl
§10
Realizacja projektu

1.

Zgodnie z przygotowanym planem projekt zostanie zrealizowany nie później niż do 21
grudnia 2018 r.

2.

Po realizacji projektu Koordynator złoży sprawozdanie z jego realizacji na wzorze
formularza, który stanowi załączniki nr 5 do regulaminu w terminie 30 dni od
zakończenie projektu.

3.

Przyznane środki nie mogą być wykorzystane na wynagrodzenie.

4.

Przyznane środki muszą zostać wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

5.

W

przypadku,

gdy

przyznane

środki

wykorzystane

będą

niezgodnie

z

ich

przeznaczeniem, Dyrektor danej szkoły zobowiązuje się do zwrotu przyznanych środków
finansowych tzn. całej puli nagrody – kwoty przeznaczonej na realizację projektu i kwoty
do dyspozycji szkoły.
6.

W przypadku o którym mowa w pkt 5 środki finansowe zostaną przekazane kolejnej
klasie na liście zwycięzców.
§11
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego

oraz

Wydawnictwie

KA,

a

także

na

stronach

internetowych:

turozmawiamy.slaskie.pl
2. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w: Wydawnictwo KA s.c.,
tel. 32 390 00 39, konkurs@lekcjeobywatelskie.pl oraz w Wydziale Komunikacji
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: tel. 32/ 77 40 150 lub
turozmawiamy@slaskie.pl
3. Udział w lekcjach i konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Prace nadesłane do Organizatora stają się jego własnością i nie będą odsyłane.
5. Daty zawarte w harmonogramie z przyczyn obiektywnych mogą ulec zmianie.
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6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów obrad Komisji i ogłoszenia
wyników.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania zdjęć z lekcji i konkursu w celach
promocyjnych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu.
9. Sytuacje nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
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