
 
REGULAMIN KONKURSU NA SCENARIUSZ  

sztuki teatralnej na temat pierwszej pomocy 
 

 
 

1. Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin ustala i reguluje zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą 

„Czerwonokrzyskie Teatrzyki”, zwanego dalej konkursem, którego organizatorem jest 

Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Rejonowy w Zielonej Górze. 

           Konkurs odbywa się pod patronatem: 

           Poseł na Sejm RP Pani BoŜenny Bukiewicz 

           Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego KrzyŜa Pana Andrzeja Podsiadło 

           Prezydenta Miasta Zielonej Góry Pana Janusza Kubickiego 

           Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Pana Marka Kamieńskiego. 

 Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszego scenariusza scenki urazowej, związanej 

z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym, zgodnie z zakresem kursu 

podstawowego pierwszej pomocy wg programu PCK. 

2. Cel konkursu 

Konkurs słuŜy realizacji następujących celów: 

− zachęcenie nauczycieli do pracy z młodzieŜą w zakresie analizy zachowań zagraŜających 

zdrowiu lub Ŝyciu. 

− Wzbogacenie tradycyjnych form i metod pracy z uczniem o bardziej atrakcyjne dla 

ucznia, 

− Zainteresowanie młodzieŜy dalszą edukacją w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

− UwraŜliwienie młodzieŜy na zagroŜenia Ŝycia i zdrowia i sposoby im zapobiegania, 

−  Promocja zasad udzielania pierwszej pomocy. 

Efektem konkursu, będzie wyłonienie nowatorskich scenariuszy, niegdzie uprzednio nie 

publikowanych. 

3. Adresaci konkursu 

      Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa 

lubuskiego. 

4. Ramy czasowe 



Konkurs trwa od 1 lutego 2009 r. do 23 kwietnia 2010r. 

5. Zakres tematyczny  

KaŜdy scenariusz powinien zawierać zagadnienia merytoryczne kursu podstawowego 

pierwszej pomocy Polskiego Czerwonego KrzyŜa. 

6. Zasady przeprowadzenia konkursu 

a. Zadaniem uczestników Konkursu jest opracowanie scenariusza sztuki teatralnej. 

b. Autorem scenariusza moŜe być jedna osoba lub zespół do trzech osób. 

c. KaŜdemu uczestnikowi/zespołowi przysługuje prawo zgłoszenia tylko jednego 

Scenariusza. 

d. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie scenariusze autorstwa uczestnika, 

nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio 

niepublikowane. 

e. Scenariusze naleŜy przesłać w formie elektronicznej (dyskietka/CD) jako pliki 

WORD i/lub JPG wraz z dołączonym kompletnym wydrukiem scenariusza, 

oświadczeniem oraz kart ą zgłoszeniową na adres: 

Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Rejonowy 

ul. Jedności 22, 65-001 Zielona Góra 

z dopiskiem na kopercie „ Konkurs na scenariusz” 

O przyjęciu pracy decydować będzie data stempla pocztowego. 

f. Gotowe scenariusze wraz z podanymi niŜej danymi naleŜy przysłać do PCK 

Zarządu Rejonowego w Zielonej Górze do dnia 25.02.2010r : 

     - imię i nazwisko ucznia autora/autorów scenariusza  

     - nazwa szkoły, adres, klasa 

     - imię i nazwisko opiekuna szkolnego  

     - wypełniony przez autorów lub ich prawnych opiekunów załącznik zrzeczenia się 

praw autorskich i wyraŜenia zgody na bezpłatne wykorzystanie scenariuszy przez 

organizatorów konkursu w celach promocyjnych.  

Organizator ma obowiązek promowania autorów przy okazji wykorzystywania scenariuszy 

teatralnych ich autorstwa. 

g. Scenariusz nie moŜe przekroczyć 20 stron, niemniej jednak musi zawierać 

minimum 6 stron. 



h. Tekst scenariusza: strona format A4, czcionka Arial, 11 punktów, marginesy 

standardowe, wielkość czcionki tytułu oraz poszczególnych podtytułów nie 

powinna przekraczać 14 punktów. 

i. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. 

j. Rozstrzygnięcie półfinału konkursu - wyłonienie 5 najlepszych prac nastąpi w 

dniu 8 kwietnia 2010 r. O wynikach konkursu autorzy nagrodzonych prac 

zostaną powiadomieni pisemnie. 

k. Finał konkursu odbędzie się 23 kwietnia 2010 r.  

 

7. Zasady oceny oraz skład komisji konkursowej 

Nadesłane scenariusze oceniane będą przez 5-cioosobową Komisję Konkursową. Komisja 

Konkursowa działać będzie kolegialnie. Z posiedzenia Komisji sporządzony będzie protokół 

podpisany przez wszystkich członków.  

          A/ W skład komisji konkursowej wchodzą: 

� Specjalista z zakresu profilaktyki z Uniwersytetu Zielonogórskiego 

• Dwóch przedstawicieli PCK Zarządu Rejonowego w Zielonej Górze 

� Przedstawiciel Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze 

• Instruktor teatralny 

          B/ Podczas oceny scenariuszy Komisja przyznawać będzie punkty, na podstawie  

 następujących kryteriów ogólnych: 

� atrakcyjność, 

� uniwersalność (moŜliwość wykorzystania scenariusza w róŜnych szkołach) 

� poprawność merytoryczna, 

• spełnienie wymogów zawartych w niniejszym regulaminie, 

� dostosowanie treści do wieku odbiorców (szkoły ponadgimnazjalne).  

8. Zasady nagradzania  

� Wszystkie scenariusze, które zostaną zakwalifikowane do Finału zostaną 

opublikowane na stronie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.  

� W konkursie przewidziano trzy nagrody główne. 

� Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany nagród na równorzędne lub do 

zmiany podziału nagród, w związku z ustaleniami podjętymi w czasie obrad Komisji 



Konkursowej. 

� Przesłanie wypełnionego formularza Konkursowego jest jednoznaczne z pełną 

akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

� Wszelkie pytania dotyczące Konkursu naleŜy kierować na adres ZR PCK w Zielonej 

Górze, tel. 68 325-38-12  

9. Pozostałe ustalenia 

� Decyzja komisji konkursowej, co do wyboru scenariuszy jest ostateczna i nie podlega 

odwołaniu. 

� Autorzy zrzekają się praw autorskich na rzecz organizatorów konkursu. 

� Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych 

w scenariuszach przyjętych do publikacji bez uprzedniej zgody autora. 

� Organizatorzy mogą przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn. 

� Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

� W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 

 

Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., nr 101 poz. 926). Dane 

osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakŜe podanie danych w zakresie 

określonym w Formularzu Zgłoszeniowym jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.  

2. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu będą przechowywane w bazie danych. Administratorem danych jest Polski 

Czerwony KrzyŜ, Zarząd Rejonowy w Zielonej Górze, ul Jedności 22. Dane osobowe będą 

przechowywane wyłącznie dla celów związanych z realizacja niniejszego Konkursu oraz dla 

celów marketingowych.  

3. Dane Finalistów oraz zdobywców nagród głównych Konkursu: imię i nazwisko, miejsce 

zamieszkania, reprezentowana szkoła, informacje o zdobytej nagrodzie zostaną umieszczone 

na stornie internetowej Organizatora. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnie podanych danych. 

 

 



Licencja/Oświadczenie 

1. Zgłaszający oświadcza, Ŝe Scenariusz chroniony jest prawem autorskim oraz, Ŝe do 

scenariusza przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe. 

2. Zgłaszający oświadcza, Ŝe Scenariusz sporządzony został samodzielnie, ma charakter 

indywidualny i nie narusza praw osób trzecich. 

3. Z chwilą wysłania Scenariusza na adres podany przez Organizatora, Zgłaszający 

nieodpłatnie przenosi na Organizatora prawo własności egzemplarzy przesłanego 

Scenariusza oraz – w przypadku zakwalifikowania Scenariusza do Finału – udziela licencji 

wyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na wykorzystanie Scenariusza, na 

następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku zaleŜnie od technologii, 

standardu, systemu i formatu; 

b) wprowadzenie do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej, w tym do sieci Internet; 

c) podjęcie lub zlecenie produkcji lub innej formy wytwarzania dowolnej liczby 

egzemplarzy; 

d) dokonywanie opracowań, w tym tłumaczenie Scenariusza na język obcy. 

4. Korzystając z licencji na wszelkich wyŜej wymienionych polach eksploatacji Organizator 

zapewni przestrzeganie osobistych praw autorskich Zgłaszających, w szczególności: 

a) prawa do informowania o autorze Scenariusza, 

b) prawa do podawania nazwy Scenariusza ustalonej przez Zgłaszającego. 

5. Zgłaszający na własny koszt przejmie odpowiedzialność Organizatora w związku z 

wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń, wynikającymi z 

naruszenia przez Scenariusz jakichkolwiek własności intelektualnej strony trzeciej. 

6. Zgłaszający będzie bronić Organizatora na własny koszt przed kaŜdym pozwem lub 

postępowaniem wynikającym z powyŜszych powodów. 

 

 

………………………………………….. 

(podpis uczestnika) 


