REGULAMIN KONKURSU „CHCĘ BYĆ KIMŚ – ZAINSTALUJ SUKCES”

1. Organizator
Wydawnictwo Mind&Dream, ul. Komorska 4/204, 04-161 Warszawa
2. Cele konkursu
✓ promowanie rozwoju osobistego w życiu młodych ludzi,
✓ zwiększenie wśród uczestników konkursu świadomości społecznej
i odpowiedzialności za własne życie,
✓ umiejętność docenienia grupy przy jednoczesnym poszanowaniu jednostki,
✓ budowanie wiary w siebie i umiejętność działania w oparciu o popełniane błędy,
✓ podniesienie świadomości na temat zagrożeń i wykluczeń społecznych,
✓ wspieranie nauczycieli i pedagogów w edukacji kompetencji miękkich,
✓ integracja uczniów z różnych placówek szkolnych.
3. Uczestnicy
Adresatami konkursu są uczniowie publicznych i niepublicznych szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w Krakowie. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
4. Warunki konkursu
4.1.Uczniowie danej klasy tworzą zespół, którym koordynuje nauczyciel.
4.2.Zadanie konkursowe ma 2 etapy:
✓ Przeprowadzenie przez nauczyciela lekcji wychowawczej i zebranie
podsumowania z rozważań uczniów nad tematem „Z czym kojarzy Ci się rozwój
osobisty?”
✓ Połączenie ciągiem logicznych skojarzeń wyrazów: „CZŁOWIEK” i „SUKCES”,
z użyciem minimum 10 słów.
[Przykład: połącz słowa WENTYLATOR i ŻABA
WENTYLATOR -> WIATR -> UPAŁ -> LATO -> WAKACJE -> LAS -> WODA -> STAW -> KUMKANIE -> ŻABA

4.3.Zadanie należy przesłać na adres mailowy biuro@mindanddream.pl w formie pliku
tekstowego, graficznego lub zdjęcia (np. zdjęcie z zapisów na tablicy szkolnej
podczas lekcji, mapa myśli), wraz z informacjami:
✓ nazwa szkoły z adresem,
✓ nazwa klasy, zgłoszonej do konkursu,
✓ imię i nazwisko nauczyciela koordynującego,
✓ zgoda dyrekcji szkoły na wykorzystanie, w przypadku zwycięstwa, szkolnej sali
gimnastycznej/auli na przeprowadzenie finałowych warsztatów dla laureatów
konkursu w dniach 27.10.2016r. (w przypadku gimnazjum) lub 28.10.2016r.
(w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej) oraz umożliwienie uczestnictwa
w warsztacie laureatom z innych szkół, biorących udział w danej edycji konkursu.
5. Termin nadsyłania prac
W konkursie wezmą udział wyłącznie prace przesłane do 21.10.2016r.
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6. Ocena prac
6.1.Komisja konkursowa z przewodniczącym – Michałem Zawadką – będzie oceniać
według następujących kryteriów:
✓ kreatywność i zaangażowanie zespołu,
✓ ciekawe ujęcie, czytelność oraz estetyka opracowania,
✓ dodatkowym kryterium może być ilość zgłoszonych zespołów z danej szkoły.
6.2.Komisja wybiera głównego laureata – jeden zespół. Komisja wybiera również
zespoły wyróżnione, minimum po jednej klasie z każdej zgłoszonej szkoły.
6.3.Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
7. Ogłoszenie wyników
Laureaci oraz wyróżnieni zostaną powiadomieni o wynikach konkursu odrębnym pismem
na podany adres e-mail. Wyniki konkursu w dniu 24.10.2016r. zamieszczone będą na
stronie www.mindanddream.pl.
8. Wręczenie nagród
8.1.Nagrodą główną dla laureatów i wyróżnionych zespołów w konkursie jest udział
w warsztatach „Chcę być kimś! czyli jak osiągać cele w czasach, gdy wszyscy
dookoła mają wywalone”, prowadzonych przez Michała Zawadkę – autora jedynych
w Polsce książek z zakresu rozwoju osobistego i społecznego dzieci i młodzieży,
mówcę inspiracyjno-motywacyjnego, mistrza Polski przemówień publicznych.
8.2.Finałowe warsztaty odbędą się w placówkach szkolnych laureatów konkursu,
w dniach:
✓ 27.10.2016r. dla szkół gimnazjalnych,
✓ 28.10.2016 dla szkół ponadgimnazjalnych.
8.3.Nagrodą dodatkową są książki Chcę być kimś! czyli jak osiągać cele w czasach,
gdy wszyscy dookoła mają wywalone cz.1 autorstwa Michała Zawadki, przekazane
do biblioteki szkolnej każdej placówki, biorącej udział w konkursie, w ilości
odpowiadającej liczbie zgłoszonych zespołów z danej szkoły.
9. Informacje dodatkowe
9.1.Godzina finałowych warsztatów będzie ustalona ze zwycięską szkołą po ogłoszeniu
wyników.
9.2.Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników na finałowe warsztaty.
9.3.Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych na swoich
stronach internetowych oraz na profilach Facebook.
9.4.Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć i filmów z finałowych
warsztatów na swoich stronach internetowych oraz na profilach Facebook.
9.5.Każdy uczestnik konkursu będzie mógł skorzystać z 40% rabatu na zakup książki
Chcę być kimś! cz.1 z dedykacją autora bezpośrednio po warsztatach finałowych
lub przez stronę www.chcebyckims.pl.
9.6.Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu
+48 696 042 762 lub adresem e-mail biuro@mindanddream.pl.
9.7.Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
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