REGULAMIN KONKURSU „ZIELONA LEKCJA Z GARYM” DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA CIEKAWY SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z TEMATYKĄ DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH
REALIZOWANYCH W OPARCIU O GRĘ EKOLOGICZNĄ „GARY GRA”
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA), zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs jest przeprowadzany w ramach projektu „Gary Gra” organizowanego przez firmę BP Europa SE,
oddział w Polsce .
3. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
4. Tytuł konkursu „Zielona lekcja z Garym”.
5. Przedmiotem Konkursu jest scenariusz lekcji przygotowany w oparciu o dowolne zajęcia edukacyjne dla szkół
podstawowych, wzbogacający tradycyjny program nauczania o elementy edukacji ekologicznej oparte o
informacje oraz grę „Gary Gra”, zwany dalej scenariuszem.
6. Gra oraz szczegółowe zasady gry znajdują się na stronie www.garygra.pl oraz www.mila.org.pl.
§2
Cele konkursu
1. Promowanie działań ekologicznych w oparciu o grę „Gary Gra”.
2. Zachęcenie nauczycieli do przygotowywania własnych scenariuszy lekcji
3. Wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania oraz uczynienie ich bardziej atrakcyjnymi dla uczniów.
4. Uatrakcyjnienie sposobu prezentacji wiedzy w szkołach.
5. Wykorzystywanie innowacyjnych materiałów i nowoczesnego podejścia do edukacji w procesie nauczania.
§3
Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs zorganizowany jest dla nauczycieli szkół podstawowych, zwanych dalej Uczestnikami.
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie rodzin pracowników Organizatora.
3. Uczestnikiem konkursu może być jedna osoba fizyczna, będąca nauczycielem szkoły podstawowej.
§4
Komisja Konkursu
1. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursu powołana przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych.
2. Komisja będzie odpowiadać za czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, wyłonienie zdobywcy
nagrody głównej.
§5
Zgłoszenie
1. Osoby chcące wziąć udział w konkursie muszą nadesłać gotowy scenariusz na adres email Fundacji Miejsc i
Ludzi Aktywnych: biuro@mila.org.pl z tytułem wiadomości „scenariusz” i otrzymać potwierdzenie otrzymania
wiadomości.
2. Osobą upoważnioną do udzielania szczegółowych informacji o Konkursie jest Olga Gałek email:
olga.galek@mila.org.pl, tel. 798773392.
4. Format scenariusza jest dowolny, jednakże w pliku powinny się znajdować dane autora (imię i nazwisko,
telefon, e-mail, nazwa i adres szkoły)
5. W załączniku należy przedstawić skan oświadczenia podpisanego przez autora dotyczącego praw autorskich
oraz zgody na wykorzystanie prac w wersji drukowanej (załącznik nr 1)

§6

Wymogi co do scenariusza
1. Zgłoszony do konkursu scenariusz musi spełniać następujące kryteria:
a) Scenariusz nie może być wcześniej nigdzie publikowany, zgłaszający jest jego autorem;
b) Powinien być napisany w języku polskim;
c) Musi być nadesłany w podanym przez Organizatora terminie;
2. Objęta Scenariuszem lekcja powinna spełniać następujące kryteria:
a) Nawiązywać tematyką do podstawy programowej ustalonej przez MEN;
b) Trwać nie dłużej niż 45 minut;
c) Być poprawna metodycznie i merytorycznie;
3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 scenariusze.
§7
Terminarz konkursu
1. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 31 maja 2011 r. Scenariusze złożone po tym terminie nie będą
brały udziału w konkursie.
§8
Nagrody
1. Przez Firmę BBP Europa SE, odział w Polsce ufundowane zostaną trzy nagrody główne, którymi będą aparaty
fotograficzne oraz 5 wyróżnień.
a) Przyjęcie nagrody będzie równoznaczne z przeniesieniem pełnych praw autorskich do nagrodzonego
scenariusza na Organizatora;
b) Uczestnicy konkursu muszą oświadczyć, że przedmiot praw autorskich jest wolny od praw i roszczeń osób
trzecich;
c) Organizator zastrzega sobie prawo do późniejszych publikacji scenariusza bez dalszych honorariów.
2. Za otrzymane w konkursie nagrody nie może być wydana ich równowartość pieniężna.
3. Nagrodzone prace umieszczone zostaną na stronie www.mila.org.pl. Autorzy mogą też otrzymać pisemne
zaświadczenie o udziale w konkursie, jeśli o takie poproszą.
4. Wyłonienie zwycięzców powinno nastąpić w terminie do dnia 15.06.2011 r., o czym Organizator poinformuje
na stronie www.mila.org.pl. Nagrody zostaną wysłane laureatom pocztą.

§9
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach. Organizator nie
odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane w zgłoszeniach.
2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Przesłanie
wypełnionego formularza konkursowego jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.
3. W przypadku zbyt małej frekwencji uczestników konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do
przedłużenia terminu składania prac lub odstąpienia od realizacji konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Oświadczenie uczestnika
„Ja, niżej podpisany………………………………………………………………………………
Oświadczam, że praca zgłoszona przeze mnie na Konkurs dla nauczycieli na najlepszy scenariusz zajęć
edukacyjnych związany z tematyką ekologiczną realizowaną w szkole w oparciu o grę ekologiczną Gary gra
stanowi mój wytwór i przysługują mi do niej prawa autorskie.
Jednocześnie wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych oraz
opublikowanie imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z
konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych organizatora, a także zgadzam się na ich
wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych organizatora.
Akceptuję warunki regulaminu.
………………………………………………………….
Data i czytelny podpis

