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OPIS KONKURSU
Celem Konkursu jest pozytywna aktywizacja dzieci i młodzieży przebywającej w Rodzinnych
Domach Fundacji Happy Kids.

W konkursie będzie brało 14 domów w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020.
Zwycięzcą zostaje Dom który zbierze największą sumę punktów w okresie trwania konkursu.
Biorąc pod uwagę wartość jaką jest indywidualność i nieszablonowość specyfiki każdego
z biorących w konkursie Domów punkty będą przyznawane w pięciu kategoriach:

WYNIKI EDUKACJI

WOLONTARIAT

SZKOLNEJ

CZYSTOŚĆ

PASJA

KOMUNIKACJA

I PORZĄDEK

OPIS KATEGORII
1) Wyniki edukacji szkolnej:
W tej kategorii biorą udział wszyscy domownicy w wieku szkolnym(t.j od 7 lat do 25). Punktowana będzie
średnia ocen na zakończenie obu semestrów. (Średnia jest sumowana i dzielona przez liczbę domowników
w wieku szkolnym). Punkty przyznawane są według poniższej reguły Dom z najlepszą średnią otrzymuje 140
pkt. za semestr, drugie miejsce 130 pkt. trzecie miejsce 120 itd. W myśl tej reguły miejsce 14 otrzymuje pkt. 10.
2) Wolontariat:
W tej kategorii biorą udział wszyscy domownicy z wyjątkiem pełnoletnich opiekunów. Za udział w działaniu
woluntarystycznym Do otrzymuje 2pkt. (Jeśli ww. działaniu bierze udział np. 5 osób z danego domu to dom
otrzymuje 10pkt. 5 os x 2pkt.=10.
3) Czystość:
W tej kategorii biorą udział wszyscy domownicy
z wyjątkiem pełnoletnich opiekunów. Podczas wizyt w domach
biorących udział ww. konkursie przedstawiciel Fundacji Happy
Kids, będzie oceniał porządek w pomieszczeniach
zamieszkałych przez dzieci i młodzież. Przyznając raz
w miesiącu maksymalnie 10 pkt. domowi.

4) Pasja:
W tej kategorii biorą udział wszyscy domownicy z wyjątkiem pełnoletnich opiekunów. Dom będzie otrzymywał
3,5 pkt. miesięcznie za każdego domownika, który jest uczestnikiem aktywności pozaszkolnych, o charakterze
regularnym, związanych ze sportem, społeczeństwem, własnym prawidłowym rozwojem itp.(harcerstwo, piłka
nożna, karate, taniec, tenis stołowy, kółka szachowe, przyrodnicze, historyczne etc. ) Pozostawiamy tu dużą
dowolność szanując indywidualność każdego uczestnika. Punkty w tej kategorii przyznawane są również, za
pełnienie funkcji w samorządzie klasy lub szkoły. Taka funkcja nagradzana jest również 3,5 pkt. miesięcznie
dla domu.
5) Komunikacja:
W tej kategorii pkt. przyznawane są za komunikację w dwóch podkategoriach:
a) Wysyłanie zdjęć związanych z życiem Domu 5 pkt. miesięcznie
b) Terminowość spraw związanych z rozliczeniami comiesięcznymi, 5 pkt. miesięcznie.
Raz w miesiącu będzie aktualizowane tabela punktacyjna EkstraKlasy Domów, która będzie udostępniana
uczestnikom drogą mailową.
Organizator będzie miał prawo do wglądu w zaświadczenia potwierdzające udział uczestnika w
deklarowanych aktywnościach.

ROZWIĄZANIE KONKURSU, NAGRODY
Trzy pierwsze miejsca w kwalifikacji generalnej zsumowanej na koniec trwania konkursu tj. na dzień 30.06.2020 są
premiowane nagrodami. W sytuacji osiągnięcia takiej samej liczby pkt. decydować będzie wysokość średniej ocen, jeśli ta też
byłaby identyczna, to decydującą będzie średnia ocen za zachowanie.

Miejsce pierwsze:

Miejsce drugie:

Wyjazd All inclusive dla wszystkich domowników
zwycięskiego Domu do pięknej Grecji z biurem
Rainbowtours w wakacje 2020

Dotacja w wysokości 2000 pln do
wspólnego wyjazdu wakacyjnego dla
domowników Domu, który zajął
drugie miejsce.

1) Wyniki edukacji szkolnej

Miejsce trzecie:
Dotacja w wysokości 1000 pln do
wspólnego wyjazdu wakacyjnego
dla domowników Domu, który
zajął trzecie miejsce.

1 miejsce: 140pkt
2 miejsce: 130 pkt
3 miejsce: 120 pkt
4 miejsce 110 pkt
5 miejsce 100 pkt
6 miejsce 90 pkt
7 miejsce 80 pkt
8 miejsce 70 pkt
9 miejsce 60 pkt
10 miejsce 50 pkt
11 miejsce 40 pkt
12 miejsce 30 pkt
13 miejsce 20 pkt
14 miejsce 10pkt

Maksymalnie można zdobyć 140 pkt
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Kategorie punktowane od 01.02.2020
2) Wolontariat

2 pkt. za udział w działaniu
woluntarystycznym

3) Czystość i porządek

Do 10 pkt miesięcznie

4) Pasja

Do 3,5 pkt za każdego domownika,
uczestniczącego w zajęciach
pozaszkolnych

5)Komunikacja

Do 10 pkt miesięcznie

Maksymalnie można zdobyć 50 pkt

Maksymalnie można zdobyć 31,5 pkt
razy każdy uczestnik

Maksymalnie można zdobyć 50 pkt

