Regulamin
XIII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju
Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych
oraz Uczelni Wyższych
w Honorowym Krwiodawstwie
pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”
2015/2016

Cele konkursu:
wzmocnienie działalności Młodzieżowych/Akademickich Klubów HDK PCK;
utworzenie nowych Klubów HDK PCK na terenie szkół i uczelni;
zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi;
poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się;
promocja honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych;
integracja szkolnych i uczelnianych środowisk młodzieżowych.

Adresaci konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich
i pomaturalnych oraz studentów uczelni wyższych.

uczniów

szkół

ponadgimnazjalnych,

policealnych

Organizatorzy
na szczeblu lokalnym – Zarządy Oddziałów Rejonowych PCK, Rejonowe Rady HDK PCK, Zarządy
Oddziałów Okręgowych PCK, Okręgowe Rady HDK PCK oraz Publiczna Służba Krwi.
na szczeblu centralnym – Krajowa Rada HDK PCK, Zarząd Główny PCK.
w województwie opolskim:
Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża i Okręgowa Rada HDK PCK.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu i jego Oddziały Terenowe.

Zasady uczestnictwa w Turnieju
Turniej trwa od 1.09.2015 do 24.06.2016 roku.
Regulamin Turnieju wraz ze wzorami karty zgłoszenia i sprawozdania końcowego przekazane będą do szkół
przez Zarządy Oddziałów Rejonowych PCK / Delegatury PCK w terminie do 15.10.2015r.

Ocena wyników Turnieju. II Kategorie.
I.
Kategoria – szkoły ponadgimnazjalne, policealne i pomaturalne
Podstawą oceny aktywności poszczególnych szkół i ich uczniów będą następujące wskaźniki:
najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa (I, II, III miejsce),
wskaźnik aktywności - ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego
pełnoletniego ucznia szkoły (I, II, III miejsce),
wyróżnienie dla szkoły, której uczniowie oddali najwięcej krwi w czasie trwania Turnieju (I, II, III
miejsce).
II.
Kategoria – uczelnie/szkoły wyższe
Podstawą oceny aktywności poszczególnych uczelni i ich studentów będą następujące wskaźniki:
najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa (I, II, III miejsce),
wskaźnik aktywności - ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego studenta
(I, II, III miejsce),
ilość akcji promocyjnych połączonych z otwartymi akcjami poboru krwi wśród studentów
oraz społeczności lokalnej (I, II, III miejsce).
Wszystkie wskaźniki obliczane będą według danych o liczbie pełnoletnich uczniów/studentów
w szkole/uczelni na dzień 01.04.2016r. (czyli z uwzględnieniem m.in. maturzystów).
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Zgłoszenia szkół/uczelni należy przesłać:
- szkoły/uczelnie do Zarządów Oddziałów Rejonowych PCK/Delegatur PCK w terminie
do 15.11.2015r.
- Zarządy OR PCK / Delegatury PCK do Zarządu OO PCK do 27.11.2015r.
- Zarząd OO PCK do Zarządu Głównego PCK do 15.12.2015r.
Etap rejonowy
Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest zgłoszenie szkoły / uczelni przez jej dyrekcję / władze
w uzgodnieniu z samorządem uczniowskim/studenckim, na formularzu zgłoszenia.
Każda szkoła / uczelnia przystępująca do Turnieju wyznaczy jedną osobę - koordynatora, której zadaniem
będzie zbieranie danych na temat liczby krwiodawców oraz ilości krwi przez nich oddanej i przekazywanie
tych informacji do Zarządu Oddziału Rejonowego PCK / Delegatury PCK.
Etap okręgowy
Na szczeblu okręgowym spośród szkół / uczelni uczestniczących w Turnieju, w obrębie
ze wskaźników w każdej z kategorii zostaną wyłonione po 3 szkoły oraz uczelnie, które osiągną
wyniki.
Zarząd Oddziału Okręgowego PCK przekazuje protokół, sporządzony wg ustalonego wzoru
do oceny na szczeblu krajowym (ZG PCK) szkoły i uczelnie – zdobywców pierwszych miejsc
kategorii, poszczególnych wskaźnikach, uczestniczą w ocenie na szczeblu krajowym.

każdego
najlepsze
i zgłasza
w każdej

Etap ogólnopolski
Spośród szkół / uczelni zgłoszonych przez Zarządy Oddziałów Okręgowych PCK w etapie centralnym
zostaną wyłonione szkoły i uczelnie, które osiągnęły najlepsze wyniki wg opracowanych wskaźników.

Ocena i ogłoszenie wyników Turnieju (dwa etapy)
etap okręgowy – do 15.09.2016r.
etap ogólnopolski – do 15.10.2016r.

Sprawozdawczość:
1. Koordynatorzy Turnieju na terenie szkół i uczelni – do Zarządu Oddziału Rejonowego PCK
Sprawozdanie końcowe do dnia 01.07.2016r.
2. Zarząd Oddziału Rejonowego PCK / Delegatura PCK do Zarządu Oddziału Okręgowego PCK
Sprawozdanie końcowe do dnia 30.07.2016r.
3. Zarząd Oddziału Okręgowego PCK do Zarządu Głównego PCK
Sprawozdanie końcowe do dnia 15.09.2016r.
DO SPRAWOZDANIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ PROTOKÓŁ Z WYBORU ZWYCIĘZCÓW
OKRĘGOWYCH Z NAZWAMI SZKÓŁ/UCZELNI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH
(pierwsze miejsca okręgowe)

!Do sprawozdań wymagane jest dołączenie kompletnych kopii
sprawozdań szkół i uczelni, w tym dokumentacji dotyczącej Promocji
(sprawozdania, artykuły, filmy, zapisy audio, etc).
Zasady konkursowe:
1. W turnieju mogą brać udział wszyscy pełnoletni uczniowie zgłoszonej do uczestnictwa szkoły
oraz studenci uczelni wyższych z terenu działania tego Zarządu Oddziału Okręgowego PCK /
Delegatury PCK, który przystąpił do tej edycji
2. Szkoły i uczelnie zgłaszające swoje uczestnictwo będą brać udział w trzech etapach Turnieju:
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w etapie rejonowym,
w etapie okręgowym,
w etapie centralnym.
3. Zarząd Główny PCK zadecyduje o organizacji centralnego podsumowania Turnieju. ZG PCK
nie pokrywa kosztów dojazdu laureatów na centralne podsumowanie Turnieju.
4. Wszyscy zgłaszający uczestnictwo w Konkursie zobowiązują się przestrzegać Regulaminu Turnieju.
5. Potwierdzenia liczby uczniów krwiodawców i ilości oddanej krwi (w trakcie trwania Turnieju) dokonają
placówki Publicznej Służby Krwi na drukach sprawozdań (końcowych) przedstawianych przez
uczestniczące szkoły. Do ogólnych wyników szkoły/uczeni zalicza się krwiodawców i oddaną przez
nich krew podczas akcji organizowanych w placówce oraz indywidualnie poza tymi akcjami.
6. Placówki Służby Krwi (RCKiK, WCKiK, CK MSWiA / oddziały terenowe) odpowiedzialne będą
za zgodną z przyjętymi normami częstotliwość i ilość oddawanej krwi.

Nagrody
1. Zwycięzcy etapu centralnego otrzymają puchar wraz z dyplomem dla szkoły/uczelni. Zarząd Główny
PCK może zdecydować o przekazaniu nagród przez Zarządy Oddziałów Okręgowych PCK w celu
wręczenia zwycięzcom.
2. Komisje konkursowe na każdym etapie mogą zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród.

Postanowienia końcowe
1. Wszystkie kwestie sporne dotyczące konkursu, uregulowane, jak i nie uregulowane w niniejszym
regulaminie rozstrzyga okręgowa/krajowa Komisja Konkursowa.
2. Informacje o przebiegu Turnieju oraz relacje szkół-uczestników będą publikowane na stronie
internetowej Polskiego Czerwonego Krzyża (www.oddajkrew.pl).
3. Organizatorzy zezwalają na powielanie oraz dystrybucję regulaminu Turnieju w celu jego promocji
i umożliwienia innym zgłoszenia uczestnictwa.
4. Nad prawidłową oceną i rozdziałem nagród nadzór sprawować będzie Komisja Turnieju, w skład
której wejdą pracownicy biura Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
oraz przedstawiciele Prezydium Krajowej Rady HDK PCK.

UWAGA!!!
- Wskaźnik aktywności: ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na 1 pełnoletniego
ucznia/studenta w szkole/uczelni należy obliczać wg wzoru:
Całkowita ilość krwi oddanej przez uczniów (również indywidualnie – poza akcjami
szkolnymi) w trakcie Turnieju (podana w litrach do 3 miejsc po przecinku) podzielona
przez liczbę pełnoletnich uczniów w szkole = X,XXX litra.
Wszystkie dane podawać w przeliczeniu na krew pełną!
- Ocena jakości promocji odbywać się będzie na podstawie relacji ze szkół-uczestników, uwzględniającej
tradycyjne i innowacyjne formy i metody, ich wartość i poprawność merytoryczną, uwzględnienie wkładu
organizacyjno-promocyjnego szkolnego środowiska czerwonokrzyskiego (Kluby HDK PCK i SK PCK),
współpracę z Zarządami Oddziałów Rejonowych PCK / Delegaturami PCK i placówkami publicznej służby
krwi, zaangażowanie lokalnych i regionalnych mediów. Ważnym elementem oceny w tej kategorii będą
relacje szkół przekazywane przez nie na bieżąco redakcji strony www.oddajkrew.pl na adres e-mail:
krwiodawstwo@pck.org.pl wraz z ilustracją fotograficzną. Kopie przekazywanych materiałów
publicystycznych należy załączyć do sprawozdania końcowego i przekazać właściwej jednostce PCK.
Uwaga dla ZOO PCK: Zarządy Oddziałów sporządzają relacje z przebiegu uroczystego
podsumowania Turnieju na szczeblu okręgowym i przekazują je wraz z materiałami fotograficznymi
do ZG PCK w wersji elektronicznej (krwiodawstwo@pck.org.pl) w ciągu 7 dni od ich
przeprowadzenia.
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