
  

I KONKURS DLA MŁODZIEŻY '2016
w ramach Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem

STWÓRZ INFOGRAFIKĘ 
dla EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM 

Termin zgłoszenia prac:  24 kwietnia 2016 r. 



  

Czy jesteś osobą kreatywną, aktywną i umiesz pracować zespołowo?

Czy chciałbyś zrobić coś zabawnego i inspirującego, co jednocześnie 
pomoże promować zdrowe życie i pokonać raka? 

Czy chciałbyś mieć szansę na wygranie fajnych nagród?

W takim razie, dlaczego nie wziąć udziału w konkursie promującym Europejski 
Kodeks Walki z Rakiem?
Wystarczy stworzyć kolorową, treściwą, zabawną infografikę, która pomoże ludziom 
zrozumieć jak mogą zapobiec rakowi. 



  

● Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane w Internecie i 
promowane  podczas Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem. Nagrody 
przeznaczone są dla trzech najlepszych prac

Każdy uczestnik zwycięskiego zespołu otrzyma 

nowego iPAD Mini 
● Przewidziane są nagrody dla szkół /placówek, które zgłosiły zwycięskie prace. 

Nauczyciele/opiekunowie grup zostaną również nagrodzeni za ich wsparcie i wkład

Założenia



  

● Prace nadesłane na konkurs powinny pochodzić od zespołów 3-5 osobowych

● Członkowie grup powinni być w wieku od 8-18 lat

● Członkowie grup mogą być różnych narodowości, niemniej jednak powinni 
mieszkać i uczyć się w Europie

● Jeden zespół może przesłać na konkurs tylko jedną pracę

● Wszystkie zgłoszone pracę powinny być oznaczone logo Europejskiego Kodeksu 
Walki z Rakiem - TUTAJ  

Infografika konkursowa może być wykonana w dowolnym języku, w dowolnym 
formacie, możliwym do rozpowszechniania przez internet; użyj swojej wyobraźni

Nadesłane infografiki nie mogą zawierać żadnych materiałów czy zdjęć objętych 
prawami autorskimi (w tym wizerunków znanych osób badź marek)

Każda infografika ma być wyłącznie Twoją oryginalną pracą, nie zaś przykładowo 
starszego rodzeństwa, rodzica, bądź przyjaciela. 

Kryteria dostępu



  

● Prace należy przesłać mailem na adres: ECAC@europeancancerleagues.org 
załączając wykonaną infografikę jako plik PDF, JPEG., PowerPoint lub jako link 
do widoo zamieszczonego na YouTube 

UWAGA

Prace muszę być złożone wraz z Formularzem zgłoszenia (do pobrania TUTAJ), 
na którym powienien widnieć podpis nauczyciela nadzorującego, wychowawcy lub 
osoby dorosłej, deklarującego, że praca stanowi odrębną własność chronioną 
prawami autorskimi. 

● Nieprzekraczalny termin zgłoszenie prac to: 24 kwietnia 2016 r. 

Jak się zgłaszać?

mailto:ECAC@europeancancerleagues.org


  

● Prace będą oceniane przez wyznaczoną grupę europejskich ekspertów ds. raka i 
ambasadorów programu młodzieżowego Europejskiej Ligi Walki z Rakiem (ECL 
Youth Ambassadors). 

● Wyniki konkursu ogłosimy na poczatku maja 2016 r. A zwycięskie prace będą 
upowszechnianie podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem 
(European Week Against Cancer) – od 25-31 maja 2016

● Kryteria oceny prac:

 kreatywność i oryginalność pomysłu

 trafność,  klarowność przekazu

 siła oddziaływania przekazu

Ocena prac 



  

Pamiętaj !!! Liczy się ...

Prostota

- spraw,  aby Twoja infografika była zapamiętywana  
(podpowiedź: może skup się na 1 przekazie z 12-tu?)

Kreatywność

- użyj formy wypowiedzi, która uważasz, że zadziała !!!

…. i zabawa !!!



  

Pomocne informacje

Co to jest infografika?
Infografika jest graficznym sposobem przedstawiania informacji (szczególnie 
danych liczbowych, statystyk, etc.) i treści, takich jak m.in. przesłania zawarte w 
Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem.
 
Same dane mogę być czasami nudne i trudno zrozumiałe. Dlatego infografika 
jest tak użytecznym narzędziem zamiany informacji na atrakcyjne wizualnie 
przekazy. 

Przykłady 
Jest bardzo wiele przykładów, które można znaleźć poprzez wyszukiwarki 
internetowe. 
Zebraliśmy, które szczególnie przypadły na do gustu: 
https://www.pinterest.com/cancercode/infographics/



  

Pomocne informacje

Gdzie znaleźć informacje do stworzenia infografiki?

- na początek wejdź na stronę European Code Against Cancer
- znajdź zakładkę 12 rules (dostępne już w polskiej wersji językowej). Tam są 
wszystkie informację potrzebne to stworzenia Twojej infografiki
Przykład:
- możemy zapobiec ponad 50 % nowotworów
- palenie tytoniu jest przyczyną ponad 6 milionów zgonów rocznie na świecie
- ryzyko nowotworu jest 11 % niższe w populacji osób jedzących głównie warzywa i 
inne rośliny. 

 
Jest wiele przykładów, które można znaleźć poprzez wyszukiwarki internetowe. 
Zebraliśmy, które szczególnie przypadły nam do gustu:  
https://www.pinterest.com/cancercode/infographics/



  

Przydatne linki
Lista członków  Europejskiej Ligi Walki z Rakiem 
http://www.europeancancerleagues.org/about-european-cancer-leagues/ecl-members.html

●WHO-Europe: 
●http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/canc;
●http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cancer/new
s/news/2016/02/preventingcancer-the-european-code-against-cancer

●IARC ECO: http://eco.iarc.fr/
● EC – DG Santé:

http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/diseases/cancer/index_en.htm

Narzędzia do tworzenia infografik: 
Easel.ly
Infogr.am
Piktochart
Venngage

Dla nauczycieli: 
http://www.teachersfirst.com/iste/infographics/index.cfm; 
https://venngage.com/blog/how-to-use-infographics-in-high-school-classrooms/;
http://www.schrockguide.net/infographics-as-an-assessment.html.

http://www.europeancancerleagues.org/about-european-cancer-leagues/ecl-members.html
http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/canc
http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cancer/news/news/2016/02/preventingcancer-the-european-code-against-cancer
http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cancer/news/news/2016/02/preventingcancer-the-european-code-against-cancer
http://eco.iarc.fr/
http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/diseases/cancer/index_en.htm
https://venngage.com/blog/how-to-use-infographics-in-high-school-classrooms/
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