
Konkurs dla szkół na scenariusz „Dnia Fair Play" 
SZKOŁA BEZ PRZEMOCY Zorganizujcie „Dzień Fair Play" i wygrajcie dla swojej szkoły nowoczesną ta
blicę interaktywną z oprogramowaniem oraz udział maskotek UEFA w wydarzeniu w Waszej szkole. 

Co trzeba zrobić, aby wy
grać nagrodę? Trzeba napisać 
scenariusz na „Dzień Fair 
Play", czyli wydarzenia pro
mującego ideę kibicowania 
fair play oraz zasad bezpiecz
nego zachowania na sta-
dionie.„Dniem Fair Play" 
może być także np. lokalny 
happening, turniej sportowy, 
wystawa prac uczniów, 
warsztaty teatralne, konkursy, 
koncerty - co dokładnie wy
darzy się podczas Dnia zależy 
od Waszej kreatywności. 
Ważne, żeby wydarzenie na
wiązywało tematycznie do 
idei przewodniej VI edycji 
Programu. 

W konkursie mogą wziąć 
udział wszystkie polskie 
szkoły oraz przedszkola. 
Każda placówka może wysłać 
tylko jedno zgłoszenie do 
konkursu na opracowanie 
scenariusza „Dnia Fair Play" 
(będzie mogła uczestniczyć 
tylko w jednym wydarzeniu). 
Szkoły mogą też zaprosić do 

współpracy przy organizacji 
„Dnia Fair Play" społeczność 
lokalną (np. samorządy lo
kalne, organizacje poza
rządowe, lokalnych przedsi-
ę b i o r c ó w ) .UWAGA: 
Zaangażowanie w opraco
wanie scenariusza i organi
zację „Dnia Fair Play" spo
łeczności lokalnej będzie 
jednym z głównych kryteriów 
oceny nadesłanych pro
jektów. Scenariusze przyjmu
jemy za pośrednictwem for
mularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie inter
netowej www.szkolabezprze-
mocy.pl 

Po wypełnieniu formu
larza należy zaakceptować 
regulamin oraz jego postano
wienia. Na scenariusze cze
kamy do 4 marca 2012 r. 

Szkoła, której scenariusz 
zostanie oceniony najwyżej 
zobowiązuję się do zorgani
zowania opisanego wyda
rzenia w wyznaczonym przez 
organizatorów terminie. Or

ganizatorzy zapew
niają wsparcie pro
mocyjne - w „Dniu 
Fair Play" wezmą 
udział oficjalne maskotki 
UEFA EURO 2012, a wyda
rzenie zostanie objęte patro
natem medialnym Głosu. 

W konkursie zostanie 
przyznana jedna nagroda 
główna. Nagrodą dla szkoły 
zgłaszającej scenariusz jest 
nowoczesna tablica interak
tywna wraz z oprogramowa
niem edukacyjnym. 

(BŚ) 

SZWiS i Regulamin 

Szczegółowe informacje i 
zasady uczestnictwa w 

konkursie określa regulamin kon
kursu na stronie www.szkolabez-
przemocy.pl 
Więcej informacji na temat kon
kursu udziela Biuro Programu, e-
mail:szkolabezprzemocy@pro-
file.com.pl 
Program „Szkoła bez przemocy" 
prowadzi Głos Dziennik Pomorza 
wraz z Fundacją Orange. Patronem 
Honorowym jest Prezydent RP. 

G£OS SZCZECIÑSKI
2012-01-10


