
 

 

PROJEKT „ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ” 
realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 

 
Konkurs dla przedszkoli i szkół: 

„Konkurs Dobrej Formy 2014/2015” 
Regulamin 

 
 

I. Postanowienia Ogólne 
 

Konkurs jest kierowany do przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz szkół 

ponadgimnazjalnych realizujących projekt Zachowaj Równowagę.  

 

II. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 17 października 2014 r. 
do 30 kwietnia 2015r. 
 

III. Organizator i Sekretariat Konkursu 
 

Organizatorem Konkursu jest Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, ul. Powsińska 61/63, 

02-903 Warszawa www.izz.waw.pl, który prowadzi projekt Zachowaj Równowagę w ramach 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dot. zapobiegania nadwadze i otyłości oraz 

chorobom cywilizacyjnym.  

 

Sekretariat Konkursu prowadzi Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, ul. Powsińska 

61/63, 02-903 Warszawa tel. (022) 55 09 649 email: kik34zadanie2@zachowajrownowage.pl 
 

Platformą informacyjną, na której uczestnicy mogą znaleźć wiele użytecznych informacji jest 

strona internetowa www.zachowajrownowage.pl, będąca własnością Instytutu Żywności i 

Żywienia w Warszawie. 

 

 

IV. Przedmiot Konkursu 
 

Szkoły i przedszkola realizujące działania w ramach Projektu Zachowaj Równowagę w roku 

szkolnym 2014/2015 mają możliwość zorganizowania na terenie swoich placówek „Konkursu 

Dobrej Formy”.  

 

 

 



 

 

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przeprowadzić następujące działania: 

1) przedszkola 

a) Wykonanie prac plastycznych typu plakat edukacyjny o tematyce prawidłowego 

żywienia i aktywności fizycznej w dowolnej technice w formacie A4 lub A3 

odzwierciedlający wybraną zasadę/wybrane zasady zdrowego żywienia. Zasady 

prawidłowego żywienia powinny być omówione z dziećmi przed powstaniem 

prac – opis 10 zasad prawidłowego żywienia dla dzieci i młodzieży znajduje się 

stronie www.zachowajrownowage.pl. Ze wszystkich prac uczniów Lider/Opiekun 

Konkursu wybiera jedną najlepszą  pracę i przesyła do Instytutu Żywności i 

Żywienia. Lider/Opiekun Konkursu podaje procent przedszkolaków 

zaangażowanych w powyższe działanie.   

b) Zorganizowanie wystawy prac dzieci (o wyżej wymienionej tematyce) w ramach 

 działań edukacyjnych dla rówieśników i rodziców, dostępnej dla całej 

 społeczności przedszkolnej na minimum 2 tygodnie (w  widocznym miejscu 

w przedszkolu). Lider/Opiekun Konkursu przesyła zdjęcia z wystawy z krótkim 

 opisem przeprowadzonych działań (max 5 zdjęć). 

Dokumentacja konkursowa powinna zawierać: jeden wybrany plakat, procent 

przedszkolaków zaangażowanych w wykonanie plakatów, dokumentację zdjęciową z 

wystawy (max 5 zdjęć) z krótkim opisem. 

2) szkoły podstawowe  

a) Wykonanie prac plastycznych typu plakat edukacyjny o tematyce prawidłowego 

żywienia i aktywności fizycznej w dowolnej technice w formacie A4 lub A3 

odzwierciedlające wybraną zasadę/wybrane zasady zdrowego żywienia. Zasady 

prawidłowego żywienia powinny być omówione z dziećmi przed powstaniem 

prac – opis 10 zasad prawidłowego żywienia dla dzieci i młodzieży znajduje się 

na stronie www.zachowajrownowage.pl. Ze wszystkich prac uczniów 

Lider/Opiekun Konkursu wybiera jedną najlepszą  pracę i przesyła do Instytutu 

Żywności i Żywienia. Lider/Opiekun Konkursu podaje procent uczniów 

zaangażowanych w powyższe działanie.   

b) Zorganizowanie wystawy prac uczniów (o wyżej wymienionej tematyce) w 

ramach działań edukacyjnych dla rówieśników i rodziców, dostępnej dla całej 

społeczności szkolnej na minimum 2 tygodnie (w widocznym miejscu szkoły).  

Lider/Opiekun Konkursu przesyła dokumentacje zdjęciową (max 5 zdjęć) z 

wystawy z krótkim opisem przeprowadzonych działań. 



 

 

c) Realizacja lekcji z wychowania fizycznego do wyboru uwzględniających 

różnorodne zajęcia aktywności fizycznej (taka forma zajęć zwiększa motywacje 

dzieci do aktywności fizycznej). Lider/Opiekun Konkursu przesyła krótki opis 

sposobu organizacji i wdrażania zajęć do wyboru oraz dokumentację zdjęciową 

(max. 5 zdjęć). 

Dokumentacja konkursowa powinna zawierać: jeden wybrany plakat, procent uczniów 

zaangażowanych w wykonanie plakatów, dokumentację zdjęciową z wystawy (max 5 

zdjęć) z krótkim opisem; krótki opis sposobu organizacji i wdrażania zajęć do wyboru z 

wychowania fizycznego oraz dokumentację zdjęciową z zajęć (max. 5 zdjęć). 

3) gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne 

a) Zorganizowanie Dnia Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej przez uczniów 

 z udziałem uczniów i rodziców. Lider/Opiekun Konkursu przesyła krótki opis 

 działania oraz dokumentacją zdjęciową (max 5 zdjęć) lub nagraniem na płytce 

 CD. 

b) Realizacja lekcji z wychowania fizycznego do wyboru uwzględniających 

 różnorodne zajęcia aktywności fizycznej (taka forma zajęć zwiększa motywacje 

 młodzieży do aktywności fizycznej). Lider/Opiekun Konkursu przesyła krótki 

 opis sposobu organizacji i wdrażania zajęć do wyboru oraz dokumentację 

 zdjęciową (max. 5 zdjęć). 

Dokumentacja konkursowa powinna zawierać: krótki opis Dnia Zdrowego Żywienia i 

Aktywności Fizycznej wraz z dokumentacją zdjęciową (max 5 zdjęć); procent uczniów 

i ich rodzin zaangażowanych/objętych przekazem edukacyjnym w Dniu Zdrowego 

Żywienia i Aktywności Fizycznej; krótki opis sposobu organizacji i wdrażania zajęć do 

wyboru z wychowania fizycznego wraz z dokumentacją zdjęciową z zajęć (max. 5 

zdjęć). 

 

V. Przebieg Konkursu 
 
Za koordynację przebiegu Konkursu w przedszkolu/szkole odpowiedzialny jest Lider Projektu 

Zachowaj Równowagę lub Opiekun Konkursu wybrany przez dyrektora przedszkola/szkoły.  

Zadania powinny zostać przeprowadzone przez uczniów pod opieką Lidera Projektu lub 

Opiekuna Konkursu w terminie trwania konkursu. Prace i działania edukacyjne w ramach 

konkursu powinny być przeprowadzane na terenie placówki. 

Dokumentację konkursową przygotowuje Lider Projektu Zachowaj Równowagę lub Opiekun 

Konkursu i wysyła pocztą do Instytutu Żywności i Żywienia (ul. Powsińska 61/63, 02-903 

Warszawa) z dopiskiem Konkurs Dobrej Formy do dnia 30 kwietnia 2015 r. 



 

 

VI. Ogłoszenie konkursu 
 
Ogłoszenie konkursu nastąpi 17 października 2014 r. na stronie internetowej projektu 

www.zachowajrownowage.pl  

 
VII. Zgłoszenie konkursowe  

 

Zgłoszenia konkursowe należy przesłać pocztą na adres Organizatora Konkursu (z dopiskiem 

Konkurs Dobrej Formy) lub w formie elektronicznej na adres sekretariatu 

kik34zadanie2@zachowajrownowage.pl do dnia 15 grudnia 2014 r. W przypadku zgłoszenia 

pisemnego decyduje data stempla pocztowego. 
 

Każda szkoła/przedszkole może wysłać tylko jedno zgłoszenie. 

 

VIII. Jurorzy 
 
Oceny zgłoszeń dokonują do 10 czerwca 2015 r. jurorzy będącymi ekspertami Instytutu 

Żywności i Żywienia (IŻŻ) w Warszawie oraz Akademii Wychowania Fizycznego (AWF)  

w Warszawie.  

 

Skład jury: 

 

prof. dr hab. Jadwiga Charzewska, IŻŻ  –  Przewodniczący 

dr Katarzyna Wolnicka, IŻŻ 

dr Renata Czarniecka, AWF 

dr Dorota Trzcińska, AWF 

Joanna Jaczewska Schuetz 

Anna Taraszewska 

Natalia Gregorowicz 

 

IX. Kryteria oceny zgłoszeń 
 
Przyjęto 3 główne kryteria oceny. W Konkursie można zdobyć max. 100 punktów.   

 

1. Merytoryka, czyli jakość i znaczenie przekazywanych informacji (50% punktów) 

 

2. Pomysłowość, inwencja (25% punktów) 

 

3. Zasięg akcji w szkole (procent uczniów i ich rodzin zaangażowanych/objętych 

przekazem edukacyjnym) (25 % punktów) 

 

 
 
 



 

 

X. Cele Konkursu 
 

1. Zaktywizowanie dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prozdrowotną rolę        

zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.  
2. Stworzenie mody wśród dzieci i młodzieży na zdrowy styl życia. 
3. Zaangażowanie szkół w proces kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych i 

zwiększenia aktywności fizycznej wśród uczniów..  
4. Promocja szkół wyróżniających się zaangażowaniem na rzecz kształtowania zdrowych 

nawyków żywieniowych i zwiększenia aktywności fizycznej wśród uczniów. 
 
XI. Wyniki Konkursu i nagrody 
 
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.zachowajrownowage.pl 

10 czerwca 2015 r. 
 

Nagrodami w Konkursie jest: 

Dla przedszkoli – 15 zestawów sportowych do gier i ćwiczeń (wartość każdej nagrody ok. 

2200,00 zł) 

Dla szkół – 45 zestawów sprzętu sportowego (wartość każdej nagrody ok. 2200,00 zł) 

 

Fundatorem nagrody jest Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie z funduszy 

przeznaczonych na realizację Projektu Zachowaj Równowagę. 

 

XII. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczestników Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, czyli dnia  

17 października 2014 r. i obowiązuje do ostatniego dnia konkursu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne napotkane przez 

uczestników podczas  przesyłania zgłoszeń.  

5. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Sekretariat Konkursu  

w godzinach pracy biura, 9-15 we wtorki.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszeń, które nie spełniają 

warunków określonych w niniejszym Regulaminie.  

 

 

 
 
 
 
 


