Regulamin dolnośląskiego konkursu
„BEZ RYZYKA”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Niniejszy regulamin określa zasady dolnośląskiego konkursu pn. „BEZ RYZYKA” organizowanego
przez Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Strzegomska 47, 53-611 Wrocław, zwany dalej „Organizatorem”.
§ 2.
1. Konkurs „BEZ RYZYKA”, organizowany przez Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły
Wyższej z siedzibą we Wrocławiu, odbywa się w ramach realizowanego na Wydziale projektu „Bezpieczna
młodzież” w nawiązaniu do wydanego w 2017 roku podręcznika Edukacja dla Bezpieczeństwa (red.: P. Mickiewicz,
K. Kubiak; Gdynia 2017).W organizacji Konkursu mogą brać udział inne podmioty, których działalność pokrywa się
z tematyką Konkursu.
2. DSW przeznacza jako nagrody:
1. Za pierwsze miejsce:
a) nieodpłatne warsztaty obejmujące pozorację uprowadzenia i sytuacji zakładniczej oraz pozorację
ataku active shootera wraz z przećwiczeniem procedur zachowania się i obrony – warsztaty
przeprowadzone będą na terenie szkoły i adresowane będą do uczniów klasy (lub klas), z której
wywodzą się autorzy (autor) nagrodzonej realizacji;
b) nieodpłatne warsztaty obejmujące procedury koordynowania zachowań uczniów w przypadku
uprowadzenia i sytuacji zakładniczej oraz ataku active shootera wraz z przećwiczeniem procedur
zachowania się – warsztaty przeprowadzone będą na terenie szkoły i adresowane będą do nauczycieli
szkoły, z której wywodzą się autorzy (autor) nagrodzonej realizacji;
c) nieodpłatne warsztaty z zakresu kontaktu z mediami w sytuacji wystąpienia zagrożenia na terenie
szkoły – warsztaty przeprowadzone będą na terenie szkoły i adresowane będą do dyrekcji szkoły,
z której wywodzą się autorzy (autor) nagrodzonej realizacji;
d) film „Kolekcja zagrożeń” na płycie CD jako materiał dydaktyczny do pracy z uczniami.
2. Za drugie miejsce:
a) nieodpłatne warsztaty wybrane z oferty cyklu „Młodzież 2.0 bez ryzyka” – warsztaty realizowane będą
na terenie szkoły i adresowane będą do uczniów klasy (klas), z której wywodzą się autorzy (autor)
nagrodzonej realizacji;
b) film „Kolekcja zagrożeń” na płycie CD jako materiał dydaktyczny do pracy z uczniami.
3. Za trzecie miejsce:
a) nieodpłatne warsztaty wybrane z oferty cyklu „Młodzież 2.0 bez ryzyka” – warsztaty realizowane będą
na terenie szkoły i adresowane będą do uczniów klasy (klas), z której wywodzą się autorzy (autor)
nagrodzonej realizacji;
b) film „Kolekcja zagrożeń” na płycie CD jako materiał dydaktyczny do pracy z uczniami.
§ 3.
1. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych na terenie Dolnego Śląska. .
2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
§ 4.
1. Celem konkursu jest:
a) rozwijanie zainteresowań z zakresu bezpieczeństwa i prewencji związanej z potencjalnym
niebezpieczeństwem uprowadzenia i ataku active shootera,
b) propagowanie wiedzy na temat wszelkich zagrożeń, na jakie narażona jest młodzież w wieku
licealnym,
c) wdrażanie zasad bezpiecznych zachowań i reakcji na zagrożenia,
d) uświadomienie konieczności szkolenia w zakresie bezpieczeństwa.
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§ 6.
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW powołuje Komisję Konkursową odpowiedzialną za
przygotowanie i rozstrzygnięcie konkursu.
§7.
W skład czteroosobowej Komisji Konkursowej wchodzą:
a. przedstawiciel Prezydenta DSW,
b. pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW,
c. przedstawiciel Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych i
Dziennikarstwa DSW,
d. przedstawiciel Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych i
Dziennikarstwa DSW.
Przewodniczącego Komisji Konkursowej oraz sekretarza Komisji wyznacza Dziekan Wydziału Nauk
Społecznych i Dziennikarstwa DSW spośród osób wchodzących w skład Komisji Konkursowej.
§ 8.
Do zadań komisji należy w szczególności:
a) przygotowanie zadań konkursowych,
b) upowszechnienie informacji o konkursie wśród uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z
terenu Dolnego Śląska,
c) ocena realizacji zadań konkursowych,
d) ustalenie listy laureatów konkursu.
PRZEBIEG KONKURSU

§ 9.
1. Rozpoczęcie konkursu następuje w dniu 29. maja 2017 roku.
2. Zakończenie konkursu następuje w dniu 01. października 2017 roku.
§ 10.
1. Konkurs jest jednoetapowy .
2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykonania następujących czynności:
a) uczniowie pod kierunkiem nauczyciela przygotowują spot społecznościowy o charakterze prewencyjnym,
b) treść spotu koncentruje się na problematyce bezpieczeństwa wśród młodzieży,
c) powinien być to spot:
• uczulający na zagrożenia, na jakie narażona jest młodzież,
• ostrzegający młodzież przed ryzykownymi zachowaniami,
• wskazujący na prawidłowe reakcje na zagrożenie bezpieczeństwa.
a) w treści spotu powinno być zrealizowane przynajmniej jedno z tych zadań.
b) tematyka spotu powinna dotyczyć jednego z zagadnień (rozdziałów) podręcznika Edukacja dla
Bezpieczeństwa (red.: P. Mickiewicz, K. Kubiak; Gdynia 2017).
c) spot przygotowywany powinien być wyłącznie przez uczniów,
d) spot powinien być filmowany telefonem komórkowym lub podręczną kamerą,
e) długość spotu: od 30 sek. do 3 min,
f) spot należy zapisać na zewnętrznym nośniku (płyta CD).
3. Nauczyciel kierujący uczniami powinien zgłosić udział uczniów w konkursie, przesyłając do 01. października
2017 r. zrealizowany spot zapisany na zewnętrznym nośniku. Do płyty powinien być dołączony wypełniony
formularz zgłoszeniowy (do pobrania na: www.20lat.dsw.edu.pl/bezpiecznamlodziez/konkurs-bez-ryzyka/).
§ 11.
Komisja Konkursowa w terminie do dnia 15. października 2017 r. wyłoni laureatów konkursu.
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LAUREACI I NAGRODY
§ 12.
1. Laureaci konkursu wyłonieni zostaną przez Komisję Konkursową spośród uczestników, którzy – poprzez
nauczyciela – nadeślą wykonane przez siebie spoty do 01. października 2017 r.
2. Spośród uczestników, którzy spełnili wymogi zawarte w ust. 1, Komisja Konkursowa wyłoni laureatów,
sporządzając listę rankingową trzech grup uczestników, którzy będą autorami najlepszych spotów.
3. Komisja Konkursowa ogłosi listę rankingową konkursu w dniu 16. października 2017 r.
4. Grupa uczestników zajmująca pierwsze miejsce na liście rankingowej otrzyma nagrodę przewidzianą dla pierwszej
lokaty.
5. Grupy uczestników zajmujące kolejne dwa miejsca na liście rankingowej otrzymają nagrody przewidziane dla
drugiej i trzeciej lokaty.
6. Laureaci konkursu z pierwszą lokatą otrzymają jako nagrodę:
a) nieodpłatne warsztaty obejmujące pozorację uprowadzenia i sytuacji zakładniczej oraz pozorację
ataku active shootera wraz z przećwiczeniem procedur zachowania się i obrony – warsztaty
przeprowadzone będą na terenie szkoły i adresowane będą do uczniów klasy (lub klas), z której
wywodzą się autorzy (autor) nagrodzonej realizacji;
b) nieodpłatne warsztaty obejmujące procedury koordynowania zachowań uczniów w przypadku
uprowadzenia i sytuacji zakładniczej oraz ataku active shootera wraz z przećwiczeniem procedur
zachowania się – warsztaty przeprowadzone będą na terenie szkoły i adresowane będą do nauczycieli
szkoły, z której wywodzą się autorzy (autor) nagrodzonej realizacji;
c) nieodpłatne warsztaty z zakresu kontaktu z mediami w sytuacji wystąpienia zagrożenia na terenie
szkoły – warsztaty przeprowadzone będą na terenie szkoły i adresowane będą do dyrekcji szkoły, z
której wywodzą się autorzy (autor) nagrodzonej realizacji;
d) film „Kolekcja zagrożeń” na płycie CD jako materiał dydaktyczny do pracy z uczniami.
7. Laureaci konkursu z drugą i trzecią lokatą otrzymają jako nagrodę:
d) nieodpłatne warsztaty wybrane z oferty cyklu „Młodzież 2.0 bez ryzyka” – warsztaty realizowane będą
na terenie szkoły i adresowane będą do uczniów klasy (klas), z której wywodzą się autorzy (autor)
nagrodzonej realizacji;
e) film „Kolekcja zagrożeń” na płycie CD jako materiał dydaktyczny do pracy z uczniami.
8. Ostatecznym warunkiem przekazania Laureatom nagród jest przedłożenie sekretarzowi Komisji Konkursowej
dokumentu poświadczającego, iż Laureaci są aktualnie uczniami szkoły ponadgimnazjalnej (zaświadczenie winno
opiewać na rok szkolny 2016/2017).

SPOSÓB PODANIA WYNIKÓW KONKURSU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
§ 13.
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16. października 2017 r. na oficjalnej stronie internetowej konkursu
www.20lat.dsw.edu.pl/bezpiecznamlodziez/konkurs-bez-ryzyka/. Laureaci konkursu i reprezentowane przez
nich szkoły otrzymają dodatkowo informację o wynikach pocztą elektroniczną.
2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Uczestnikowi
przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia. Administratorem danych osobowych
jest Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska jako ewentualnych laureatów na oficjalnej
stronie internetowej konkursu www.20lat.dsw.edu.pl/bezpiecznamlodziez/konkurs-bez-ryzyka/
§ 14.
1. Forma i termin przekazania nagród podane zostaną wraz z ogłoszeniem wyników.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15.
1. Od decyzji Komisji Konkursowej uczestnikowi nie przysługuje odwołanie.
2. Przewidziane nagrody konkursowe nie mogą być zamienione przez Organizatora na
ekwiwalent pieniężny.
2. Wypełnienie zgłoszeniowego formularza konkursowego oraz przystąpienie do
konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany w harmonogramie
wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw
nabytych uczestników konkursu. O wszelkich zmianach organizator będzie informować na oficjalnej stronie
internetowej www.20lat.dsw.edu.pl/bezpiecznamlodziez/konkurs-bez-ryzyka/ oraz pocztą elektroniczną.
Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w konkursie w terminie 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o zmianie regulaminu.
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