Załącznik nr 1 do REGULAMINU
AKCJI „DOMY POZYTYWNEJ ENERGII” 2018
„Z energią świętujemy stulecie odzyskania niepodległości Polski”
Praca konkursowa
Zadaniem Uczestników Akcji jest samodzielne przygotowanie w formie prezentacji scenariusza gry
terenowej z opisem zadań do wykonania dotyczących tematu przewodniego Akcji.
Praca konkursowa powinna spełniać poniższe wymagania i założenia techniczne:
- forma pracy: prezentacja – wykonanie sugerowane w programie Power Point (zapis jako prezentacja
programu PowerPoint, format .ppt, .pptx) lub w programie Adobe Acrobat (format .pdf),
- nośnik: pen-drive, dodatkowo prosimy dołączyć (w osobnym katalogu) użyte w prezentacji rysunki,
ilustracje, zdjęcia o rozdzielczości min. 300 dpi, wielkości 10x15 cm,
- objętość: maksymalnie 20 pojedynczych slajdów (nie dopuszcza się na jednym slajdzie nakładania
dużych ilości tekstu/rysunków, ilustracji czy zdjęć – po wydrukowaniu, tekst i użyte elementy
graficzne muszą być czytelne).
Praca konkursowa powinna uwzględniać i rozwijać wszystkie punkty poniższego spisu treści:
SPIS TREŚCI:
1. Strona tytułowa prezentacji:
- autor scenariusza gry terenowej (pełna nazwa placówki opiekuńczo-wychowawczej),
- tytuł gry terenowej.
2. Określenie stopnia trudności, liczby uczestników, czasu trwania gry, możliwości rozegrania gry
w terenie (miasto, las, park, szkoła, itp.), sprzęt i narzędzia potrzebne do przeprowadzenia gry (np.
stoper, kompas, przybory do pisania, sprzęt sportowy, itp.).
3. Zaprezentowane zadania powinny odnosić się do wydarzeń i postaci historycznych związanych
z odzyskaniem niepodległości, tożsamością, symbolami i hasłami narodowymi z należnym im
szacunkiem, a także zagadnieniami związanymi z patriotyzmem.
Uwaga! Wymagana jest autorska realizacja zaprezentowanych zadań.
4. Ze względu na różnorodność zadań mogących znaleźć się w scenariuszu, prosimy
o przygotowanie 12 (dwanaście) zadań, wśród których zadania w każdej z kategorii:
- w formie zagadek, rymowanek, pytań, quizów czy krzyżówek,
- w formie układanek, rozsypanek czy kolorowanek,
- w formie zadań manualnych, zręcznościowych czy ruchowych.
5. Każde zaprezentowane zadanie powinno zawierać:
- nazwę zadania,
- czas trwania zadania,
- narzędzia (przedmioty) potrzebne do wykonania zadania,
- szczegółowy opis zadania,
- sposób oceny wykonanego zadania.
6. Scenariusz gry terenowej można uzupełnić poglądowymi zdjęciami lub ilustracjami plansz, karty do
gry, układanek, kolorowanek.
7. Uwagi/informacje dodatkowe, np. liczba wychowanków zaangażowana w realizację
i przeprowadzenie zadania konkursowego.
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Do Pracy Konkursowej, w osobnym pliku lub na wydruku, proszę dołączyć oświadczenie podpisane
przez osobę upoważnioną do reprezentowania placówki o poniższej treści.
„Oświadczam, że zaprezentowany scenariusz gry terenowej jest pracą autorską. Wszystkie
zdjęcia, wykorzystane w prezentacji są również autorstwa mieszkańców placówki (pełna
nazwa).”

UWAGA:
Organizator Akcji będzie oceniał przygotowany zgodnie z powyższym spisem treści wartość
merytoryczną, pomysłowość, atrakcyjność i oryginalność realizacji tematu zaprezentowanego
scenariusza.
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