Zasady naliczania punktów
w konkursie EASY Plecaki od serca
Rodzaje przydzielanych punktów

Działanie

Punkty

Uwagi

Zgłoszenie udziału, zamówienie materiałów, wyznaczenie
nauczyciela-koordynatora i wolontariuszy

25

Punkty na start

Kontynuacja akcji po wakacjach

25

Udział w akcji

Zbiórka plecaków + realizacja bonów
Organizacja zbiórki plecaków i wydawanie bonów

5 x liczba
plecaków

5 pkt. za zebranie 1
plecaka

Zakup plecaków EASY (realizacja bonów)

5 x liczba
plecaków

5 pkt. za realizację 1
bonu

Organizacja lekcji na temat powiązany z motywem
przewodnim kampanii oraz udokumentowanie lekcji

25

Jednorazowo
za udokumentowaną
lekcję (raport w formie
opisu, zdjęć, video)

Organizacja wydarzenia (np. inscenizacji, happeningu)
na temat powiązany z motywem przewodnim kampanii
oraz udokumentowanie wydarzenia

25

Jednorazowo
za udokumentowane
wydarzenie (raport
w formie opisu, zdjęć,
video)

Aktywność – punkty dodatkowe
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Nagrody gwarantowane
Wartość nagrody gwarantowanej jest uzależniona od łącznej liczby punktów uzyskanych za
przekazanie plecaków oraz realizację bonów i wzrasta wraz z liczbą zdobytych punktów.
Poniżej przedstawiamy 3 rodzaje nagród gwarantowanych w konkursie międzyszkolnym i warunki
konieczne do spełnienia przez szkołę w celu ich otrzymania. Minimalna łączna ilość punktów
uprawniająca do odbioru nagrody gwarantowanej wynosi 200.

Rodzaj nagrody gwarantowanej
(łączna wymagana liczba punktów za oddane
plecaki i zrealizowane bony uprawniająca do
otrzymania nagrody)

Minimalna liczba
oddanych
plecaków

Minimalna liczba
zrealizowanych bonów
(odpowiadająca im liczba
punktów)

(odpowiadająca im
liczba punktów)

Nagroda gwarantowana 1. stopnia

20

20

(200 pkt.)

(100 pkt.)

(100 pkt.)

Nagroda gwarantowana 2. stopnia

15

15

(150 pkt.)

(75 pkt.)

(75 pkt.)

Nagroda gwarantowana 3. stopnia

10

10

(100 pkt.)

(50 pkt.)

(50 pkt.)

Do otrzymania nagrody gwarantowanej, udziału w konkursie o wejście do finałowej szóstki i
zwycięstwo w rankingu szkół niezbędne jest spełnienie warunku – minimalnej ilości zebranych
plecaków i jednocześnie zrealizowanych bonów.
Warunek konieczny to 10 sztuk zebranych plecaków i 10 sztuk zrealizowanych bonów (kupionych
plecaków) - co uprawnia szkołę do otrzymania nagrody gwarantowanej 3. stopnia.
Poniżej przykład kalkulacji 200 punktów, które uprawniają do odebrania nagrody
gwarantowanej 3. stopnia.

Działanie

Ilość

Punkty
łącznie

Zgłoszenie do akcji

1

25

Kontynuacja akcji po wakacjach

1

25

Zbiórka plecaków i wydawanie bonów – min. 10 szt. po 5 pkt.

10

50

Zakup plecaków EASY (realizacja bonów) – min. 10 szt. po 5 pkt.

10

50

Organizacja lekcji

1

25

Organizacja wydarzenia

1

25

SUMA

200
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