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Regulamin Akcji „Warto być dobrym”  w roku szkolnym 2011/2012 r. 
i  Konkursu realizowanego w ramach Akcji 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne. 

 
1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przeprowadzenia Akcji i Konkursu pod nazwą „Warto być 

dobrym”. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
 

1.1. Organizator – Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” z siedzibą 

w Mysłowicach 41-400 przy ul. Chopina 2c, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Katowicach  Wydział 

Gospodarczy KRS w rejestrze Stowarzyszeń pod nr 0000031762, reprezentowane przez Aleksandra 

Komanieckiego – Prezesa Zarządu – organizator Akcji „Warto być dobrym”. 
 

1.2 Akcja – to działania w ramach I edycji Akcji „Warto być dobrym” w roku szkolnym 2011/2012. 
 

1.3 Konkurs – to konkurs wyłaniający laureata w każdej Szkole w 2 etapowym postępowaniu, realizowany 

w szkołach objętych Akcją „Warto być dobrym” i stanowiący integralny element Akcji. 
 

1.4 Szkoła – to  szkoła podstawowa, gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna,  które wyrażają wolę 

uczestnictwa w Akcji i są członkiem Stowarzyszenia w chwili podpisywania umowy na realizację Akcji. 

 

1.5 Uczestnicy – dzieci i młodzież biorąca udział w Konkursie. 

 

1.6 Umowa – umowa zawarta pomiędzy Szkołą a Stowarzyszeniem na realizację Akcji 

 

1.7 Pakiet konkursowy – baner do powieszenia w szkole 2,0 m x 1,6 m, wieszak na rower(do powieszenia 

na ścianie), rower na nagrodę główną w Akcji, materiały informacyjne. 

 

1.8 Reprezentant szkoły – dyrektor lub inna osoba wyznaczona w umowie do koordynowania działań 

Szkoły  w ramach Akcji.  

 

1.9 Identyfikacyjny Numer  Partnera (INP) – Unikalny numer, jednoznacznie identyfikujący członka 

Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” nadany podczas przystąpienia do  Stowarzyszenia. 
 

§ 2 
Cel realizacji Akcji 

Harmonogram realizacji Akcji. 
 

1. Celem Akcji jest promowanie pozytywnych wzorców postaw wśród dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, a także zwiększenie zainteresowania 

wolontariatem jako drogą do samorealizacji. 

 

2. Akcja składa się z 3 etapów: 

 

2.1 Etap informacyjny od.02.01.2012 do 15.01.2012 polegający na zapoznaniu wszystkich uczniów 

i wychowawców  placówki z warunkami Konkursu. 
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2.2 Etap realizacji Akcji w Szkołach od. 15.01.2012 do końca roku szkolnego 20.06.2012 (wystawianie ocen 

z zachowania) polegający na aktywnym włączeniu się Szkoły w  działania  konkursowe realizowane 

przez jego Uczestników. 

 

2.3 Etap podsumowania i rozliczenia (koniec roku szkolnego do 30.07.2012) polegający 

na przeprowadzeniu podsumowania realizacji Akcji w Szkole  zgodnie z Regulaminem Akcji i Konkursu 

na wzorze sprawozdania (Załącznik nr 1) i przesłaniu go do Stowarzyszenia wraz z  protokołem 
przekazania nagród (Załącznik nr 2). 

 

§ 3 
Cel i Zasady realizacji Konkursu na terenie szkoły 

 
1. INFORMACJE WSTĘPNE 

 

1.1 Konkurs „Warto być dobrym” zwany dalej „Konkursem”, jest realizowany przez Organizatora w ramach 

akcji „Warto być dobrym”. 

 

1.2 Konkurs w roku szkolnym 2011/2012 dedykowany jest uczestniczącym w Akcji Szkołom i ich uczniom 

i jest realizowany na terenie każdej z tych Szkół oddzielnie. 

 

1.3 Uczniowie przystępujący do Konkursu, zwani dalej Uczestnikami w ciągu trwania Konkursu wypełniają 

dobre uczynki, zwanymi dalej Zadaniami w III obszarach.  

 

1.4 Koordynację Akcji na terenie Szkoły sprawuje nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły zwany dalej  

Koordynatorem. 

 

1.5 Opiekę nad Uczestnikami Konkursu w danej klasie sprawuje wychowawca klasy zwany dalej 

Wychowawcą. 
 

2. CEL KONKURSU 
 

2.1  Celem Konkursu jest wyłonienie laureata na terenie Szkoły, a także premiowanie i promocja wśród 

dzieci i młodzieży dobrych działań i zachowań na rzecz innych np.:  

 

• rówieśników,  

• osób starszych,  

• zwierząt, 

• grup (klasa, organizacja pozarządowa), 

• społeczności (szkoła, dzielnica, miasto),  

• świata (ochrona środowiska, prawa człowieka i zwierząt). 

 

2.2 Działania te mogą być podejmowane zarówno w szkole jak i poza nią,  samodzielnie bądź we 

współpracy z innymi. 

 

2.3 Działania te mają pomóc w kreowanie dobrych postaw obywatelskich i wzorców postępowania wśród 

dzieci i młodzieży w szczególności poprzez: 

 

a) integrację uczniów we wspólnych działaniach, 

 

b) promocję wolontariatu jako drogi do świadomej samorealizacji, 
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c) budowanie oraz pogłębianie więzi pomiędzy Uczestnikami, Koordynatorem i Wychowawcami 

we wspólnym działaniu, 

 

d) ugruntowanie wizerunku Wychowawcy jako przewodnika – opiekuna promującego postawy 

godne do naśladowania, 

 

e) pokazanie szkoły jako miejsca promowania pozytywnych wzorców postaw, 

 

f) zbudowanie międzysektorowych więzi lokalnych pomiędzy szkołą, uczniami,  rodzicami, 

organizacjami pozarządowymi, firmami, instytucjami publicznymi i mediami. 

 

3. ZASADY KONKURSU 

 

3.1 Konkurs trwa od 02.01.2012 r. do 20.06.2012 r. 

 

3.2 Konkurs jest realizowany osobno w każdej Szkole, która uczestniczy w Akcji „Warto być dobrym” 

 

3.3 Rywalizacja Uczestników na terenie szkoły odbywa się na poziomie klas, do których uczęszczają. 

 

3.4 Na lekcji wychowawczej Wychowawcy zapoznają uczniów z zasadami Konkursu i rozdadzą materiały 

informacyjne. 

 

3.5 Każdy uczeń który zgłosi się do akcji będzie mieć do wykonania w trakcie trwania konkursu Zadania 

w 3 kategoriach. Organizator nie określa ilości zadań, a także sposobu, jak mają one przebiegać. 

Ważne jest, żeby Uczestnik świadomie wykonał Zadania z każdego z poniższych obszarów w ciągu 

trwania Akcji.  

 

3.5.1 Aktywność względem innego człowieka lub zwierzęcia. (ja i bliźni) 
 

3.5.2 Zaangażowanie względem grupy, społeczności w środowisko klasy, szkoły, dzielnicy, miasta. 

(ja i społeczność) 

 

3.5.3 Działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. (ja i świat) 

 

 

3.6 Premiowane powinny być cykliczność działań, regularność, ilość podejmowanych aktywności, a także 

świadomość podejmowania tych działań na rzecz społeczeństwa. 

 

3.7 Uczeń przystępujący do Konkursu wypełnia formularz zgłoszenia (Załącznik nr 3), które otrzymuje od 

wychowawcy klasy. 

 

3.8 Po wypełnieniu przez ucznia zgłoszenia podpisanego przez rodzica, o której mowa w pkt. 3 ppkt. 7 

staje się on Uczestnikiem Konkursu. 

 

3.9 Uczestnik może prowadzić dzienniczek, z wykonywanymi zadaniami podzielony na obszary aktywności, 

w dowolnej formie (pkt. 3 ppkt. 5) 
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3.10 Etapem półfinałowym Konkursu, który powinien się odbyć w czasie ustalania ocen z zachowania 

uczniów jest przeprowadzenie przez Wychowawcę na lekcji wychowawczej dyskusji z  umożliwienia 

uczestnikom zaprezentowanie swoich działań. 

 

3.11 W wyborze finalisty, który będzie uczestniczyć w losowaniu nagrody głównej bierze udział 

społeczność klasy. Wychowawca w tej sytuacji jest tylko moderatorem, który inicjuje dyskusję uczniów 

dotyczącą całorocznej aktywności Uczestnika i nie powinien wpływać na wynik głosowania. 

 

3.12 Klasa po zaprezentowaniu i omówieniu działań Uczestników w głosowaniu niejawnym wybiera 

finalistę Konkursu, który przechodzi do finału Konkursu. 

 

3.13 Etapem końcowym Konkursu – finałowym, w terminie od 01.06.2012 r. do 20.06.2012 r., jest 

zorganizowanie przez Reprezentanta Szkoły losowania laureata, spośród wszystkich finalistów 

Konkursu. 

 

3.14 Wręczenie laureatowi nagrody głównej dokonane zostanie przez Dyrektora Szkoły w obecności 

uczniów Szkoły. 

 

3.15 Uczestnik nie ponosi z tytułu swego udziału w Konkursie żadnych opłat na rzecz Organizatora, ani 

żadnej innej instytucji – w tym podatku od darowizn z chwilą otrzymania nagrody głównej. 

 

3.16 Nie wypełnienie zadań w ramach Konkursu nie będzie powodować żadnych negatywnych 

konsekwencji wobec Uczestnika. 

 

3.17 Uczestnictwo w Konkursie i wywiązanie się z zadań może skutkować podniesieniem oceny z 

zachowania lub przyznaniem dodatkowych punktów z zachowania wg przyjętego przez dyrektora 

systemu zgodnego z regulaminem Szkoły. 

 

3.18 Organizator prześle Szkołom uczestniczącym w Akcji formularze zgłoszeń dla Uczestników, protokół 

odbioru nagrody a także scenariusz lekcji wychowawczej i przykłady działań jakie mogą podejmować 

Uczestnicy. Dodatkowo Organizator udostępni stronę internetową dedykowaną akcji z tymi 

materiałami. 

 

3.19 Reprezentant Szkoły zobowiązany jest do przedłożenia Organizatorowi sprawozdania 

z przeprowadzonego Konkursu do 30.07.2012 r. 

 

4. NAGRODY 
 

4.1 Nagrodą główną w Konkursie dla Uczestników danej Szkoły jest rower marki Kross  ufundowany przez 

Organizatora. 

 

4.2 Wszyscy Uczestnicy, którzy wywiążą się  z zadań zostają członkami OKI Klub’u. 

 

4.3 Dziesięć Szkół, które uzyskają najwyższy wskaźnik będący stosunkiem ilości Uczestników, którzy 

zostaną członkami OKI Klub’u do ilości uczniów Szkoły otrzyma nagrody po 10 000 zł za zrealizowanie 

projektu. 
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4.4 Szkoła przeznaczy tą nagrodę na sfinansowanie potrzeb określonych solidarnie przez członków Oki 

Klub’u w danej Szkole. Działania te mają integrować społeczność lokalną ze Szkołą wykorzystując przy 

tym lokalne organizacje pozarządowe. 

 

§ 4 
Warunki przystąpienia i uczestnictwa w akcji 

 
1. Do uczestnictwa w Akcji uprawnione są szkoły podstawowe, gimnazja  i szkoły ponadgimnazjalne  

będące członkami stowarzyszenia w chwili rejestracji lub najpóźniej w dniu podpisania umowy 

o przystąpieniu do Akcji. 

 

2. Szkoła zobowiązuje się przestrzegać regulaminu Akcji i zasad Konkursu w nim opisanego. 

 

3. Szkoła przed otrzymaniem pakietu konkursowego zobowiązana jest przesłać do Organizatora 

podpisany i opieczętowany komplet dokumentów. 

 

� Umowę na realizację akcji 

� Regulamin Akcji "Warto być dobrym” 

 

4. Każda Szkoła otrzymuje pakiet konkursowy w skład którego wchodzi: 

 

• baner informacyjny 2,0 m x 1,6 m 

• wieszak do powieszenia roweru na ścianie 

• rower na nagrodę dla laureata konkursu 

• materiały informacyjne (plakaty, ulotki) 

• scenariusze lekcji wychowawczej 

 

5. Organizator nie pobiera żadnych opłat od Szkół za Pakiet konkursowy ani od uczniów – Uczestników 

Konkursu. 

 

6. W korespondencji ze Stowarzyszeniem i w dokumentacji Akcji Szkoła zobowiązana jest 

do posługiwania się Identyfikacyjnym Numerem Partnera. 

 

7. Do komunikowania się ze Szkołą, Organizator będzie używać panelu komunikacyjno – informacyjnego 

(poczta wewnętrzna), znajdującego się na stronie internetowej Organizatora 

(www.wartobycdobrym.pl) lub/i będzie przesyłać informacje e-mailem. Ze strony Szkoły  dostęp do 

panelu komunikacyjnego może mieć tylko Reprezentant Szkoły widniejący na umowie członkowskiej 

zawartej z Organizatorem lub osoba posiadająca właściwe pełnomocnictwa. 

 

8. Brak realizacji Akcji lub niewłaściwa jej realizacja wynikająca z nieterminowego, niestarannego 

lub nierzetelnego działania Koordynatora lub nie przygotowanie  Protokołu przekazania nagrody 

lub Sprawozdania z realizacji Akcji przez Szkołę lub niestosowanie się do zasad Regulaminu 

Akcji i Konkursu mogą spowodować rozwiązanie umowy na realizację akcji pomiędzy Szkołą 

i Organizatorem, a także konieczność zwrotu Organizatorowi kosztów realizacji Akcji na terenie 

placówki przez Szkołę – to jest równowartość 2000 zł (kara umowna). 
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9. Baner z opisem Akcji i rower muszą być powieszone w szkole w widocznym miejscu gdzie występuje 

największa intensywność ruchu i gdzie mają dostęp rodzice (wg instrukcji dostarczonej z pakietem 

konkursowym, np. korytarz przy wejściu do szkoły). 

 

10. Szkoła zobowiązuje się do poinformowania o Akcji rodziców, dzieci uczęszczających do szkoły, 

(na spotkaniach z rodzicami) i przekazania im materiałów informacyjnych  dostarczonych przez 

Organizatora. 

 

11. Szkoła wklei nalepki z logotypami sponsorów Akcji na baner informacyjny Akcji w miejscu do tego 

oznaczonym niezwłocznie po ich otrzymaniu od Organizatora, czyli nie później niż do 7 dni od ich 

otrzymania. Zdjęcie baneru z wklejonymi nalepkami sponsorów Szkoła prześle do Organizatora do dnia 

01.05.2012. (mailem z podaniem INP Szkoły) 

 

12. Szkoła będzie wspierać Organizatora w realizacji Akcji promując ją w swoim środowisku, 

a w szczególności wśród rodziców uczniów. 

 

13. Na stronie internetowej Szkoły zostanie umieszczona informacja o Akcji w formie baneru graficznego, 

który będzie kierował na stronę Akcji i do którego link dostarczy Organizator w osobnym emailu. 

 

14. Szkoła po zakończonej Akcji prześle do Organizatora Sprawozdanie z wyboru laureata Konkursu 

zgodnie z regulaminem Konkursu, a także Protokół przekazania darowizny wg wzorów dokumentów 

stanowiących załączniki do regulaminu. 

 

15. Organizator w przypadkach budzących zastrzeżenia co do wiarygodności sprawozdania, może zażądać 

dodatkowych wyjaśnień a w przypadkach uzasadnionych może zażądać zwrotu kosztów Akcji 

jak w § 4 pkt. 8. 

 

16. Z chwilą zaistnienia ważnych sytuacji, mogących mieć wpływ na realizację Akcji, Organizator zastrzega 

sobie prawo zmiany zapisów Regulaminu, tak aby umożliwić realizację Akcji zgodnie z wymogami 

prawnymi stawianymi przez ustawodawcę. 

 

17. Akcja jest realizowana w Szkołach z zasadami uwzględniającymi obowiązujące przepisy prawne 

i nie naruszającymi normatywnych aktów prawnych w tym Ustawy o systemie oświaty. 

 

18. Odpowiedzialność prawna i finansowa za realizowaną Akcję spoczywa na Organizatorze. 

 

19. W przypadku zastrzeżeń Szkoły co do prawidłowości przebiegu Akcji, może ona zgłosić reklamację 

na piśmie do dnia 30.07.2012 roku na adres Organizatora. Po przekroczeniu określonego powyżej 

terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą 

rozpatrywane w przeciągu 30 dni przez Organizatora. 

 

20. Reprezentant Szkoły, Koordynator Akcji ani żaden z jej pracowników nie mogą sobie przywłaszczyć 

lub sprzedać Roweru, otrzymanego w Pakiecie Konkursowym. 

 

21. W przypadku kradzieży lub zniszczenia roweru Szkoła zapewni rower na nagrodę w Konkursie. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Regulamin akcji obowiązuje  tylko w roku szkolnym 2011/2012 

 
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Akcji „Warto być dobrym” realizowanego przez 

Organizatora i będę go przestrzegał zgodnie z zawartą umową na realizację Akcji. 

                      

 

 

 

 

 

pieczęć szkoły 

miejscowość, data, podpis Reprezentanta Szkoły 


