
Regulamin ogólnopolskiego turnieju dla uczniów zorganizowanego w
ramach Projektu Edukacyjnego BE.ECO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Organizatorem Turnieju jest Fundacja Digital University, zwana dalej Organizatorem.

2) Turniej adresowany jest do uczniów szkół podstawowych działających na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej Uczestnikami.

3) Udział w Turnieju jest dobrowolny i bezpłatny.

4) Zasady Turnieju zawarte są w niniejszym Regulaminie. Regulamin dostępny jest w

siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej: https://www.beeco.edu.pl/.

5) Linki do udziału w Turnieju zostaną udostępnione do pobrania 12.05.2022  o godz. 8.00

na stronie. https://beeco.edu.pl/ w zakładce Turniej.

6) Przystępując do Turnieju uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.

2. CEL I PRZEDMIOT TURNIEJU

1) Celem Turnieju jest szerzenie wiedzy związanej z ochroną środowiska, promowanie

postaw ekologicznych wśród uczniów oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do

zainteresowania się tematyką ekologii.

2) Przedmiotem Turnieju jest udział w quizie online, który zostanie przeprowadzony zdalnie

w dniu 12.05.2022 r. w godzinach 8:00 – 20:00.

3. UCZESTNICY TURNIEJU

1) Uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych z terenu całej Polski, które zgłosiły

swój akces do udziału w Turnieju.
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2) Uczestnicy biorą udział w Turnieju indywidualnie i odpowiadają na pytania

samodzielnie.

3) Osoby dorosłe – nauczyciele, opiekunowie prawni i inni nie mogą udzielać pomocy

merytorycznej podczas wypełniania quizu online.

4. JURY TURNIEJU

1) W skład Jury Turnieju wchodzi trzech członków wytypowanych przez Organizatora

Turnieju.

2) Zadania Jury:

a. dbałość o przestrzeganie Regulaminu Turnieju;

b. ocena merytoryczna raportu z przeprowadzenia działań szkoły uczestniczącej w

Turnieju zorganizowanych z okazji Dnia Ziemi 2022 oraz przyznanie punktacji

zgodnie z zapisami Regulaminu w punkcie 6.4a;

c. weryfikacja przyznanej punktacji i wytypowanie zwycięskich szkół;

d. decydowanie w kwestiach spornych, w tym w przypadku przyznania jednakowej

liczby punktów - na podstawie postanowień Regulaminu w punkcie 6.5 oraz 6.6, a

także w przypadku odwołania się szkoły od wyniku Turnieju.

5. ZASADY UDZIAŁU W TURNIEJU

1) Zgłoszenia szkoły do udziału w turnieju należy dokonać w dniach

25-29.04.2022 wypełniając wniosek online, zwany dalej Formularzem, który jest

dostępny na stronie Turnieju (https://beeco.edu.pl/turniej/).

2) Zgłoszenia do Turnieju dokonuje dyrektor szkoły lub wskazany przez niego nauczyciel

/ zespół nauczycieli z danej szkoły, który będzie pilotował przebieg turnieju na

poziomie szkoły.

3) Poprawne złożenie Formularza wiąże się z otrzymaniem kodu szkoły niezbędnego

do zalogowania się do quizu.

4) Dostęp do quizu zostanie udzielony szkole mailowo na wskazany w Formularzu adres

do dnia 4.05.2022 r. Szkoła otrzyma unikalny Kod Szkoły, który należy przekazać
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każdemu uczestnikowi wraz z linkiem dostępu do quizu - najwcześniej jeden dzień

przed Turniejem, to jest 11.05.2022 r.

5) Linki z dostępem do quizu będą aktywowany dopiero w dniu 12.05.2022 r. o godzinie

8:00 i będą również dostępne do pobrania na stronie https://beeco.edu.pl/

6) Przystępując do udziału w quizie uczeń podaje: klasę oraz unikalny Kod Szkoły

nadany przez Organizatora Turnieju i przekazany uczestnikom przez nauczyciela.

7) Uczestnicy będą odpowiadali na pytania w podziale na 3 grupy wiekowe powiązane z

poziomem nauczania, dostosowane do swojego wieku oraz możliwości. Dla każdej

grupy wiekowej będzie dedykowany oddzielny link do quizu:

a.  grupa 1: klasy 1-3

b.  grupa 2: klasy 4-6

c.  grupa 3: klasy 7-8

8) Pytania w quizie będą dotyczyć zagadnień poruszanych w scenariuszach zajęć

dostępnych do pobrania w linku: https://beeco.edu.pl/eko-lekcja-formularz/, a

pogłębianych podczas warsztatów online dla nauczycieli organizowanych w ramach

Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego BE.ECO. Zapisy na warsztaty znajdują się w

linku: https://beeco.edu.pl/formularz-zapisu/.

9) Pytania w quizie oscylować będą wokół następujących zagadnień:

a. odpady i segregacja

b. klimat

c. obieg surowców wtórnych

d. bioróżnorodność

e. ważne inicjatywy eko

10) Na udzielenie odpowiedzi w quizie od momentu rozpoczęcia do zakończenia

uczestnik ma maksymalnie 30 minut, przy czym odpowiedź musi być udzielona dnia

12.05.2022 r. w godzinach 8.00 -20.00 .

11) Uczeń może wypełnić quiz tylko raz.

12) W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych podczas uruchamiania quizu

należy skontaktować się mailowo z Organizatorem: be.eco@digitaluniversity.pl

6. OBLICZANIE PUNKTACJI
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1) Maksymalna liczba punktów do zdobycia przez jednego ucznia w quizie wynosi 100.

2) Maksymalna liczba punktów do zdobycia w Turnieju wynosi 160.

3) Ostateczny wynik punktowy będzie sumą mediany punktów uzyskanych przez szkoły

w ramach quizu, a także dodatkowych punktów przyznawanych za zaangażowanie

szkoły w działania w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego BE.ECO

4) Szkoła może uzyskać dodatkowe punkty w Turnieju:

a. Maksymalnie 20 punktów za raport z akcji przeprowadzonej z okazji Dnia Ziemi

2022. Punkty przyznawać będzie Jury Turnieju. Akcja powinna być

udokumentowana w formie zdjęć, materiału video, linku do wydarzenia na stronie

szkoły / w mediach społecznościowych albo w inny sposób. Najwyżej punktowane

będą najciekawsze inicjatywy, promujące działania ekologiczne mające jak

największy wydźwięk w szkole / w środowisku lokalnym itd. Raport należy przesłać

razem z formularzem zgłoszeniowym do Turnieju.

b. 20 punktów za przesłanie raportu z eko-lekcji przeprowadzonej w szkole na

podstawie scenariuszy dostępnych na stronie

https://beeco.edu.pl/strefa-nauczyciela/. Raport należy przesłać w formularzu

dostępnym na stronie projektu BE.ECO w linku:

https://beeco.edu.pl/eko-lekcja-formularz/ ).

c. Maksymalnie 20 punktów za udział w badaniu dotyczącym świadomości

ekologicznej wśród nauczycieli i uczniów klas 6-8. Warunkiem otrzymania

punktów dodatkowych za udział w badaniu jest wypełnienie przez uczniów i/lub

nauczycieli formularza badania znajdującego się na stronie: https://beeco.edu.pl/.

Liczba przyznanych punktów zależy od liczby uczestników badania z danej szkoły:

5 pkt., jeśli w badaniu weźmie udział do 20 osób

10 pkt., jeśli w badaniu weźmie udział 21 do 40 osób

15 pkt., jeśli w badaniu weźmie udział 41 do 60 osób

20 pkt., jeśli w badaniu weźmie udział więcej niż 60 osób

5) Wyniki będą liczone będą według wzoru:

W= ( X100) + m + dz +el +b𝐿𝑢
𝑈𝑠𝑧 
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W – wynik całkowity

Lu – liczba uczestników

Ucz – liczba uczniów w szkole

m – mediana punktów uzyskanych przez Szkołę w quizie - maksymalnie 100 pkt.

dz – liczba pkt. przyznana za organizację wydarzenia z okazji Dnia Ziemi 2022 – do 20 pkt.

el - raport przesłany z realizacji eko-lekcji – 20 pkt.

b – udział szkoły w Badaniu – do 20 pkt.

6) W przypadku otrzymania takiej samej sumy punktów w rankingu (zgodnie ze

wzorem podanym w pkt. 6.5 niniejszego Regulaminu) miejsca przyznane zostaną

według wskaźnika zaangażowania Szkoły liczonego jako iloraz liczby uczniów

biorących udział w quizie do wszystkich uczniów w szkole.

7. NAGRODY I CERTYFIKATY

1) Nagrody przyznawane są dla 3 zwycięskich Szkół, które w rankingu punktów z

Turnieju otrzymały najwyższe wyniki.

2) Szkoły, które wezmą udział w quizie otrzymają certyfikaty uczestnictwa w Turnieju

BE.ECO.

3) Szkoły, które aktywnie włączą się w projekt BE.ECO, to znaczy wezmą udział w quizie

w ramach Turnieju, prześlą raport z realizacji eko-lekcji na podstawie scenariuszy

dostępnych do pobrania na stronie projektu, prześlą raport z organizacji Dnia Ziemi

2022, wezmą udział w badaniu świadomości ekologicznej uczniów klas 6-8 i/lub

nauczycieli, wezmą udział w warsztatach organizowanych w ramach projektu

otrzymają certyfikat uczestnictwa w projekcie BE.ECO.

4) Nagrody stanowią:

a. Nagrody finansowe w kwocie 2000,00 zł. za zdobycie największej ilości punktów w

Turnieju dla trzech zwycięskich szkół. Nagrody zostaną przekazana placówkom w

formie darowizny celowej z przeznaczeniem na działania oraz inicjatywy

ekologiczne skierowane do uczniów, które zostaną przeprowadzone w roku

szkolnym 2022 / 2023.

b. Warsztaty dla uczniów klas 1-3, 4-6 oraz 7-8, podczas których nauczą się tworzenia

memów internetowych, dedykowane dla szkoły, która zdobędzie największą ilość
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punktów w Turnieju. Kwota jednego warsztatu wynosi 1500,00 zł. Łączna kwota

warsztatów to 4500, 00 zł.

c. Łączna wartość nagród za zdobycie I miejsca: 6500,00 zł.

d. Wartość nagrody za zdobycie II miejsca: 2000,00 zł.

e. Wartość nagrody za zdobycie III miejsca: 2000,00 zł.

5) Zwycięska szkoła do dnia 30.09.2022 r. powinna zadeklarować wybraną, preferowaną

formę warsztatów (stacjonarnie lub online) oraz zadeklarować preferowane daty ich

przeprowadzenia.

6) Preferowane daty warsztatów nie są ostatecznymi terminami i muszą zostać

uzgodnione z przedstawicielami Fundacji Digital University.

7) Warsztaty dla zwycięskiej szkoły muszą zostać przeprowadzone do 19.12.2022 r.

8) Nagrodzone szkoły do dnia 31.10.2022 r. powinny zadeklarować planowany sposób

wydatkowania środków, poprzez krótki opis mailowy przesłany do Organizatora

Turnieju na adres: be.eco@digitaluniversity.pl.

9) Środki przekazane na zorganizowanie inicjatywy ekologicznej w szkole muszą być

wydatkowane do dnia 30.06.2023 r.

10) Nagrodzone Szkoły zobowiązane są do przesłania sprawozdania ze zrealizowanej

inicjatywy do 31.07.2023 r. w formularzu udostępnionym przez Organizatora Turnieju.

8. BADANIE BE.ECO

1) Badanie skierowane jest do Szkół biorących udział w Ogólnopolskim Projekcie

Edukacyjnym BE.ECO i dotyczy świadomości ekologicznej uczniów i nauczycieli.

2) Badanie jest anonimowe i dobrowolne.

3) Badanie skierowane jest do nauczycieli oraz uczniów klas 6-8.

4) Za wzięcie udziału w Badaniu Szkoła może otrzymać dodatkowe punkty do rankingu

Turnieju (zgodnie z punktem 6.4c Regulaminu).

5) Formularz badania znajduje się na stronie: https://beeco.edu.pl/.

6) Wyniki Badania zostaną przeanalizowane przez Fundację Digital University i

opublikowane w formie raportu na stronie https://beeco.edu.pl/.

9. WYNIKI TURNIEJU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD
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1) Wyniki Turnieju zostaną ogłoszone 23.05.2022 r. na stronie internetowej

https://beeco.edu.pl/ oraz w mediach społecznościowych

https://www.facebook.com/BeEcoEdu .

2) Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach, godzinie i formie

przekazania nagród drogą elektroniczną lub telefonicznie.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia

terminów Turnieju w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

W przypadku zmiany regulaminu Fundacja Digital University zamieszcza na swojej

stronie internetowej informację o zmianie regulaminu, aktualną treść regulaminu,

uzasadnienie oraz termin, od którego zmiana obowiązuje.

2) Turniej nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach

hazardowych (Dz.U. z 2019, poz. 847 z późn. zm.).

3) Wszelkie informacje na temat turnieju udziela: Aleksandra Olewińska e-mail:

be.eco@digitaluniversity.pl
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