„CREȘTERE CU MINIM 30% A
NUMĂRULUI DE COPII ÎN
CLUB - 2019”
Scopul concursului
- Să motiveze directorii și liderii să crească
numărul de copii care participă
la întâlnirile Clubului.
- Să provoace la creativitate și muncă în
echipă liderii fiecărui Club, ca să lucreze
împreună pentru a aduce cât mai mulți
copii în contact cu Evanghelia, prin
intermediul Clubului Awana.

CONCURS „CREȘTERE CU MINIM 30% A NUMĂRULUI DE COPII ÎN CLUB - 2019”

Premii:

Primele 3 cluburi care înregistrează creșterile cele mai mari vor fi premiate după
cum urmează:

Locul 1 – 2 500 lei
Locul 2 – 1 500 lei
Locul 3 – 1 000 lei.

Cine poate participa? Fiecare club Awana din România
Perioada de desfășurare:

Competiția se desfășoară în perioada 14 ianuarie 2019 -

26 mai 2019.

Înscrierea
-

Înscrierea se face prin completarea online a formularului de înscriere la concursul
”Creșterea numărului de participanți cu minim 30 %”

-

Data de începere a competiției este săptămâna 14-20 ianuarie.

-

Data limită de înscriere va fi 20 ianuarie 2019.

Înregistrarea săptămânală
-

Evidența săptămânală se va înregistra după fiecare întâlnire de club. Formularul se
găsește la adresa Formular săptămânal confirmare număr copii

-

Înregistrarea se poate face doar până duminica din săptămâna în care aveți clubul.
Înregistrările ulterioare vă descalifică, excepție fac doar cluburile care își desfășoară
activitatea duminica, acestea vor putea face înregistrarea până în următoarele 2 zile.

Condiții de eligibilitate:
1. Să fii înscris până la termenul stabilit.
2. Înregistrarea săptămânală a informațiilor solicitate

CONCURS „CREȘTERE CU MINIM 30% A NUMĂRULUI DE COPII ÎN CLUB - 2019”
3. Să ai un minim de 13 întâlniri
4. Ținerea evidențelor săptămânale a copiilor care au participat la fiecare întâlnire,
scriptică sau electronică (ex. Evidența săptămânală, lunară sau anuală a copiilor).

Obligații și responsabilități
-

După fiecare întâlnire săptămânală (în ziua desfășurării clubului), directorii de club
trebuie

să

anunțe

numărul

de

copii,

completând

formularul

online

pe

www.awana.ro/formular30 sau anunțând liderul regional, iar acesta va introduce
informațiile în formular.
-

O fotografie de grup la fiecare întâlnire care se atașează formularului online după fiecare
întâlnire.

-

Coordonatorul Regional se asigură că există evidența numărului de copii de la fiecare
întâlnire.

-

Ca să câștigi unul dintre cele trei premii, creșterea numărului mediu de copii trebuie să
fie de minim 30% față de media numărului de copii declarat la începutul competiției
(Media declarată va fi: total număr de copii de la prima întâlnire până la cea anterioara
datei concursului, împărțit la numărul de întâlniri avute).

Sistemul competițional
Exemplu teoretic: Dacă la 14 ianuarie un club are în medie la club 10 copii, până la finalul
lunii mai trebuie să aibă media de minim 13 copii, adică creștere cu 30%, ca să intre în
competiție. Procentul de creștere se calculează cu 2 zecimale.
Exemplu practic metodă de calcul: La clubul X în data de 14 ianuarie sunt 10 copii. Apoi la
primul club vin 14 copii, la clubul 2 - 11 copii, la clubul 3 - 12 copii, la clubul 4 - 12 copii, la
clubul 5 - 15 copii, la clubul 6 - 16 copii și la clubul 7 - 14 copii. Se va face media numărului
de copii raportată la numărul total de cluburi (în acest caz 7 cluburi): 94/7 = 13.428
copii/întâlnire. 13.428 - 10 = 3.428, adică au fost în medie 3.428 copii în plus la fiecare
întâlnire. Din aceste rezultate reiese că, creșterea Clubului X a fost de: 34.28%.

CONCURS „CREȘTERE CU MINIM 30% A NUMĂRULUI DE COPII ÎN CLUB - 2019”
Pot fi folosite metode creative pentru a aduce cât mai mulți copii la Club.
Exemplu: Evenimente tematice, săptămânale; Parteneriate cu diverse școli sau instituții.
Observații: Atenție la modul de acordare a punctelor pentru aducerea altor copii la club. Se
pot oferi puncte mai multe ca de obicei, dar valoarea acestora nu trebuie să depășească
valoarea recompensei pentru versetele de memorat.
Sumele de bani câștigate pot fi folosite doar pentru activități împreună cu copiii și se alocă sub
formă de decontare de cheltuieli de către Awana România.
În caz de egalitate al procentului de creștere, toate cluburile care ocupă aceeași poziție vor fi
premiate cu aceeași sumă.

