
REGULAMIN KONKURSU 

„RUSZ GŁOWĄ I ZRÓB PROJEKT !” 

dla kół przedmiotowych 

organizacji społecznych 

zespołów klasowych, grup uczniów 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krośnie 

§ 1 

KONKURS 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy konkursu pn. „Rusz głową i zrób projekt!”, zwanego dalej „Konkur-

sem”. 

§ 2 

ORGANIZATORZY 

1. Organizatorem Konkursu jest Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krośnie, 

zwana dalej „Organizatorem”. 

§ 3 

UCZESTNICTWO I PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być koła przedmiotowe, organizacje społeczne, zespoły klasowe 

i grupy uczniów, działające przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krośnie, zwane dalej 

„Uczestnikami”. 

2. Przedmiotem Konkursu są projekty o charakterze naukowym lub społecznym posiadające walor 

promocji szkoły, obejmujące: 

 zainteresowania Uczestników (w przypadku kół przedmiotowych, ściśle związane z profilem 

działalności koła przedmiotowego); 

 społeczną użyteczność; 

 promocję Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krośnie, do którego uczęszcza Uczestnik. 

3. Projekt musi zakładać realizację określonego przedsięwzięcia w okresie najwcześniej od 18 marca 

2014r. oraz najpóźniej do 26 czerwca 2014r. 

4. Nagroda w Konkursie jest dofinansowanie zwycięskiego projektu:  

- o charakterze naukowym, do kwoty 2 000,00 złotych,  

- o charakterze społecznym do kwoty 1 500,00 złotych. 

5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie jeden projekt. 

6. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez złożenie tytułu projektu z krótkim opisem przed-

sięwzięcia planowanego w ramach projektu, w Sekretariacie Szkoły, w terminie do 17 stycznia 

2014r. włącznie. 



7. W przypadku otrzymania mniej niż dwóch zgłoszeń z każdej kategorii, Organizator zastrzega sobie 

prawo do odwołania Konkursu. 

8. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zobowiązaniem do dalszego uczestnictwa 

w Konkursie. 

9. Po przyjęciu zgłoszenia udziału w Konkursie, Organizator wyznacza czas 1 miesiąca (do 17 lutego 

2014r. włącznie) na złożenie kompletnych projektów w Sekretariacie Szkoły. 

10. Kompletny projekt należy rozumieć jako szczegółowe założenia przedsięwzięcia, metody ich reali-

zacji, dokładny budżet i kosztorys projektu. 

11. Przesłany projekt traktowany jest przez Organizatora jako ostateczny – po przesłaniu projektu 

Uczestnikowi nie przysługuje prawo modyfikacji jego treści. 

§ 4 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Konkurs rozstrzyga wyłonione przez Organizatora jury, w składzie: 

 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krośnie 

 Przedstawiciel Rady Pedagogicznej 

 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

 Przewodniczący Rady Rodziców 

 Członek Prezydium Rady Rodziców 

2. Jury będzie kierowało się następującymi kryteriami: 

a). w przypadku projektu o charakterze naukowym: 

 merytoryczna, naukowa wartość projektu – 0-10 pkt. 

 promocja szkoły – 0-10 pkt. 

b). w przypadku projektu o charakterze społecznym: 

 stopień społecznej użyteczności projektu – 0-10 pkt. 

 promocja szkoły – 0-10 pkt. 

3. W wyniku obrad jury wyłoniony zostanie jeden zwycięski projekt. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 28 lutego 2014r. 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez umieszczenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krośnie dnia 3 marca 2014r. o godzinie 10:00. 

6. Uczestnik realizujący zwycięski projekt jest zobowiązany do udokumentowania podejmowanych 

działań oraz wydatkowanych środków finansowych. 

7. W przypadku braku realizacji zwycięskiego projektu zgodnie z niniejszym Regulaminem, Organiza-

tor zastrzega sobie prawo do wycofania przyznanych środków pieniężnych. 


