
 

 

 

 www.wroclaw.pl 

REGULAMINKONKURSU  

na najlepszą inicjatywę online promującą aktywność fizyczną  

I. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu na najlepszą inicjatywę online promującą aktywność fizyczną 

zwanego dalej Konkursem jest Stowarzyszenie Kuźnia Zdrowych Nawyków z siedzibą we 

Wrocławiu przy ul. Partynickiej 3/3A.  

2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Promocja zdrowego żywienia i aktywności 

fizycznej we wrocławskich placówkach edukacyjnych” finansowanego przez Miasto Wrocław, 

realizowanego przez Stowarzyszenie Kuźnia Zdrowych Nawyków w terminie 8.02.2021 – 

31.12.2022 r.   

3. Celem Konkursu jest promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz 

kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych w czasie pandemii COVID-19, 

szczególnie w sytuacji realizacji nauki zdalnej.   

II. Zasady Uczestnictwa 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, 

a także placówek opiekuńczo-wychowawczych z siedzibą we Wrocławiu.  

2. Przedmiotem Konkursu są inicjatywy online promujące aktywność fizyczną zgłaszane  

w ramach następujących kategorii: 

a) Ćwiczymy na odległość - najlepsza lekcja wychowania fizycznego online, 

b) Ruch to zdrowie- najlepsza inicjatywa online promująca aktywność fizyczną  

w czasie wolnym lub jako przerywnik w nauczaniu zdalnym. 

 

3. Inicjatywy powinny zostać zgłoszone na dedykowanym Formularzu Zgłoszeniowym wraz  

z opisem oraz niezbędnymi załącznikami (jeśli stanowią element opisu np. nagranie ćwiczeń, 

zdjęcia itp.) w formie, w jakiej były przekazywane uczniom. 

4. Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną wybraną inicjatywę w każdej z wymienionych w pkt. 

II.2 kategorii. 

5. Szczegółowy harmonogram konkursu wraz z Formularzem Zgłoszeniowym zostanie 

opublikowany na stronie internetowej Organizatora. 
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III. Kryteria oceny  

1. Jury dokona oceny zgłoszonej inicjatywy na podstawie analizy treści Formularza 

Zgłoszeniowego oraz załączników do zgłoszenia. Prace przesłane w innej formie nie będą 

uwzględnione.  

2. Kryteria oceny zgłoszonych inicjatyw:  

 pomysłowość 

 atrakcyjność  

 pozytywny efekt społeczny (opinie/reakcje uczniów/wychowanków)  

 metodyka 

IV. Nagrody 

1. W Konkursie zostaną przyznane trzy nagrody główne (I, II oraz III miejsce) w każdej  

z kategorii Konkursu: Ćwiczymy na odległość oraz Ruch to zdrowie.  

2. Nagrodami w Konkursie będą: 

 I miejsce – roczna, cyfrowa prenumerata czasopisma adresowanego do nauczycieli 

wychowania fizycznego;  sprzęt sportowy/ akcesoria wzbogacające i usprawniające 

prowadzenie zajęć wychowania fizycznego, indywidualnie dopasowane do potrzeb 

nauczyciela o wartości 400,00 zł brutto.  

 II miejsce –sprzęt sportowy/ akcesoria wzbogacające i usprawniające prowadzenie zajęć 

wychowania fizycznego, indywidualnie dopasowane do potrzeb nauczyciela o wartości  

400,00 zł brutto.  

 III miejsce – sprzęt sportowy/ akcesoria wzbogacające i usprawniające prowadzenie zajęć 

wychowania fizycznego, indywidualnie dopasowane do potrzeb nauczyciela o wartości  

300,00 zł brutto.  

3. Laureaci Konkursu otrzymają dodatkowo pamiątkowe dyplomy.  

4. Organizator zastrzega możliwość przyznania w Konkursie dodatkowych wyróżnień. 

5. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagrody, jeśli przyznanie jej będzie niemożliwe  

z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do 

przyznania nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do nagród wymienionych wyżej.  

6. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani 

żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Laureat Konkursu nie ma prawa do 

przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.  
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V. Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród 

1. Po zakończeniu Konkursu Organizator poinformuje Laureatów o wygranej kontaktując się 

drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu. 

2. Wyróżnione w drodze Konkursu inicjatywy zostaną opublikowane na stronie internetowej 

i/lub w materiałach informacyjnych Organizatora.   

 

VI. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Organizator.  

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Nie podanie danych osobowych może 

spowodować brak możliwości udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane 

przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. 

3. Organizator zobowiązuję się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony danych 

osobowych Uczestników Konkursu. 

 

VII. Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega możliwość zmian w regulaminie Konkursu.  

2. Wszelkie zmiany dotyczące regulaminu i przebiegu Konkursu Organizator zamieści na swojej 

stronie internetowej.   

 

 

 


