Załącznik nr 4 do Regulaminu

Harmonogram
Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
dla uczniów gimnazjów
rok szkolny 2016/2017
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie przez uczniów danej szkoły, jest prawidłowe
zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia
dokonuje się za pośrednictwem modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego
Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego
„Trzymaj Formę!” – podstrona konkurs.trzymajforme.pl Szkoły zgłaszają się do udziału
w konkursie w terminie do dnia 23 grudnia 2016 r. (piątek).
2. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie online formularza rejestracyjnego dostępnego
w ramach Internetowego Systemu Konkursowego, a następnie wygenerowanie formularza
zgłoszeniowego szkoły oraz przesłanie jego oryginału w formie papierowej opatrzonego
pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły na adres Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej właściwej terenowo dla lokalizacji placówki szkolnej.
3. Ostateczne zakwalifikowanie szkoły do udziału w Konkursie następuje po weryfikacji
formalnej nadesłanych zgłoszeń uwzględniającej sprawdzenie dotrzymania przez placówkę
terminu przesłania oryginału formularza zgłoszenia (decyduje data stempla pocztowego).
Placówki szkolne zostają poinformowane o wyniku procesu weryfikacji w terminie do dnia
13 stycznia 2017 r. (poniedziałek).
4. I etap – szkolny przeprowadzany jest on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu
Konkursowego, w wybranym przez Koordynatora terminie pomiędzy 13 lutego 2017 r.
(poniedziałek) a 3 marca 2017 r. (piątek). Lista terminów przeprowadzenia I etapu
szkolnego będzie dostępna dla Koordynatora w ramach Internetowego Systemu
Konkursowego.
5. Czas trwania pierwszego etapu konkursu wynosi 45 minut.
6. W terminie do dnia 24 marca 2017 r. (piątek) Komisja Konkursowa ogłasza na stronach
internetowych www.konkurs.trzymajforme.pl oraz www.trzymajforme.pl listę laureatów
I etapu szkolnego. Wyniki uczniów danej szkoły będą dostępne dla Koordynatora w ramach
Internetowego Systemu Konkursowego po ogłoszeniu wyników na stronie internetowej.
7. II etap – powiatowy Konkursu zostanie przeprowadzony w formie testu wiedzy w dniu
28 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 10:00. Etap powiatowy przeprowadzany jest
w siedzibach Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych właściwych terenowo dla
lokalizacji placówek szkolnych lub we wskazanych przez PSSE lokalizacjach.
8. Czas trwania drugiego etapu konkursu wynosi 45 minut.

9. Lista uczestników Konkursu, zakwalifikowanych do III etapu – ogólnopolskiego Konkursu,
zostanie opublikowana na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl oraz
www.trzymajforme.pl w terminie do dnia 19 maja 2017 r. (piątek). Wyniki uczniów danej
szkoły będą dostępne dla Koordynatora w ramach Internetowego Systemu Konkursowego po
ogłoszeniu wyników.
10. III etap ogólnopolski Konkursu zostanie przeprowadzony w dniach 14-16 czerwca 2017 r.
(środa–piątek) w Warszawie. Informacja o miejscu i godzinie przeprowadzenia trzeciego
etapu konkursu będzie podana na stronach internetowych Ogólnopolskiego Programu
Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” www.konkurs.trzymajforme.pl oraz www.trzymajforme.pl
11. III etap - ogólnopolski składa się z części pisemnej wyłaniającej finalistów konkursu oraz
części praktycznej wyłaniającej laureatów konkursu. Czas trwania zadania pisemnego wynosi
45 minut. Część praktyczna składa się z trzech zadań z zakresu tematyki konkursu. Na
wykonanie zadań w części praktycznej uczestnik ma 60 minut.
12. Zakończenie Konkursu - rozdanie dyplomów, nagród, zaświadczeń następuje bezpośrednio
po zakończeniu etapu ogólnopolskiego.
13. Lista finalistów i laureatów zostanie ogłoszona w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r. na
stronach internetowych Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”
www.konkurs.trzymajforme.pl oraz www.trzymajforme.pl.

