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REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU
„Aktywna Edukacja Małopolskich Uczniów”

§1
Postanowienia ogólne.
1.
2.
3.
4.

Organizatorem i realizatorem konkursu w ramach projektu „Aktywna Edukacja Małopolskich Uczniów” jest Fundacja
Fylion.
Konkurs polega na opracowaniu konstrukcji według własnego pomysłu i ewentualnym oprogramowaniu jej zgodnie z
posiadaną wiedzą.
Strona projektu znajduje się pod adresem www.fylion.org/index.php/aktywna-edukacja-malopolskich-uczniow
Konkurs został podzielony na następujące etapy zgodnie z poniższą tabelą:
Etapy
1

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

3.

Opis etapu
Zgłaszanie i rejestracja zespołów dwuosobowych

Termin zakończenia etapu
29.10.2021 PIĄTEK

2

Opracowanie i ewentualne oprogramowanie własnej konstrukcji

15.11.2021 PONIEDZIAŁEK

3

Wysłanie pracy do oceny

17.11.2021 ŚRODA

4

Ocena prac

24.11.2021 ŚRODA DO GODZ. 16:00

5

Dostarczenie oświadczenia

26.11.2021 PIĄTEK DO GODZ. 16:00

6

Ogłoszenie wyników konkursu

29.11.2021 PONIEDZIAŁEK

6

Przyznanie nagród

02.12.2021 CZWARTEK

Wszelkie informacje dotyczące konkursu publikowane będą na funpage Fundacji Fylion www.fb.com/fundacjaFylion
oraz na stronie internetowej projektu.
§2
Zgłoszenia.
Konkurs jest przeznaczony dla uczestników projektu „Aktywna Edukacja Małopolskich Uczniów”.
Do konkursu mogą zgłaszać się wyłącznie drużyny dwuosobowe.
Zgłoszenie się do konkursu oznacza akceptację regulaminu.
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
Zgłoszenie zespołu następuje poprzez wysłanie maila na adres fylion@fylion.org z podaniem imion i nazwisk obu
członków zespołu.
Po otrzymanie zgłoszenia Fundacja nadaje zespołowi identyfikator zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Lista zgłoszonych
zespołów jest aktualizowana na stronie internetowej projektu.

§3
Opracowanie konstrukcji.
Konstrukcja musi być budowana przez uczestników projektu - bez pomocy trenerów i osób trzecich.
Każda zgłoszona drużyna będzie miała do swojej dyspozycji po dwa 45 minutowe bloki w pracowni udostępnionej przez
Fundację.
2.1. Pracowania posiadać będzie jeden zestaw klocków LEGO dedykowany jednemu zespołowi wraz z komputerem
lub tabletem.
Harmonogram pracy zespołów będzie ustalany indywidualnie z każdym zespołem.
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4.

Opracowanie konstrukcji zakończyć się powinno nagraniem materiału wideo w postaci filmiku w formacie mp3 lub
mp4
§4
Wysyłanie prac na konkurs. Przebieg konkursu. Ustalenie wyników.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Zespoły kończą pracę w pracowni nagrywając materiał wideo potrzebny do przygotowania filmiku o swojej konstrukcji.
Organizator nie ustala żadnych zasad dotyczących zawartości czy scenariusza filmiku.
Do konkursu konieczne jest nagranie maksymalnie 60 sekundowego filmiku pokazującego efekty pracy zespołu.
3.1. Filmik nagrany w formacie mp3 lub mp4 musi zostać przesłany na adres fylio@fylion.org w terminie określonym
w § 1 ustęp 4.
3.2. Wszystkie nadesłane filmiki, spełniające kryteria konkursu zostaną umieszczone na fanpage Fundacji.
Wygra ta drużyna, która otrzyma najwięcej polubień pod swoim filmikiem w terminie określonym w § 1 ustęp 4.
Wyniki konkursu opublikujemy na stronie projektu w terminie określonym w § 1 ustęp 4.
Nagrody zostaną przyznane w siedzibie Fundacji w w terminie określonym w § 1 ustęp 4.

4.

§5
Nagrody.
Zespoły, które zajęły miejsca od 1 do 3 otrzymują nagrody w postaci bonów (kart podarunkowych) do sklepu typu
empik gdzie można nabyć m.in. ciekawe książki, gry, magazyny itp. pozwalające na poszerzenie wiedzy i zainteresowań
uczestników projektu.
Opiekunowi prawni dzieci biorących udział w konkursie są zobowiązani do złożenia oświadczenia stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Zespoły otrzymują nagrody (wysokość nagrody przewidziana jest na zespół, a nie na osobę)
1 miejsce – 600,00 zł
2 miejsce – 400,00 zł
3 miejsce – 200,00 zł
Pozostałe zespoły biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia.

1.
2.

§6
Inne postanowienia.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz do jego interpretacji.
Zmiany w regulaminie obowiązują z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej projektu.

1.

2.
3.

Nowy Sącz, 22.11.2021 r.
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