
REGULAMIN KONKURSU NA SCENARIUSZ LEKCJI  ZWIĄZANY Z POSTACIĄ I

DZIAŁALNOŚCIĄ MIKOŁAJA KOPERNIKA

§ 1

1.  Organizatorami  konkursu  są  Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu  oraz  Szkoła

Podstawowa Nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwani dalej Organizatorami. Jednostką

realizującą  z  ramienia  Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika  jest  Centrum  Badań

Kopernikańskich.

2. Przedmiotem konkursu jest opracowanie scenariusza lekcji przedmiotowej (np. z historii,

fizyki  i  astronomii,  biologii,  podstaw  przedsiębiorczości)  lub  wychowawczej  poświęconej

postaci Mikołaja Kopernika i jego osiągnięć.

3. Celem konkursu jest wyłonienie laureata – nauczyciela, który zaproponuje najciekawszy

scenariusz  lekcji,  oraz  zachęcenie  nauczycieli  do  tworzenia  autorskich  propozycji

dydaktycznych. 

§ 2

1. Konkurs skierowany jest do nauczycieli  wszystkich typów szkół działających na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej oraz dla szkół polonijnych

2. Każdy z uczestników może nadesłać jedną pracę.

3. Praca konkursowa musi zawierać 

a) imię nazwisko autora  

b) temat lekcji/zajęć 

c) nazwa przedmiotu/zajęć 

d) adresaci lekcji/zajęć (wiek, klasa, inne ważne informacje,  np. uczniowie o specjalnych

potrzebach edukacyjnych SPE)

e) cele ogólne i szczegółowe (operacyjne)

f) metody pracy 

g) pomoce dydaktyczne 

i) szczegółowy przebieg lekcji/zajęć ze wskazaniem czasu na poszczególne działania 

j) bibliografia i netografia źródeł wykorzystywanych do lekcji.

4. Prace konkursowe należy przesłać do 20.03.2023 r. (włącznie).

5. Scenariusz wraz z wypełnionym załącznikami nr 1 i 2 należy dostarczyć:

- w  formie  wydruku  (osobiście  lub  pocztą  na  adres:  Szkoła  Podstawowa  Nr  7  w

Toruniu,  ul.  Morcinka  13,  87-100  Toruń,  z  dopiskiem  na  kopercie  "Konkurs  na

scenariusz", decyduje data stempla pocztowego),

6. Autor scenariusza jest zobowiązany do podania danych kontaktowych: imię i nazwisko,

nauczany przedmiot, szkoła, telefon kontaktowy, e-mail.
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7. Zgłoszona do konkursu praca nie może być wcześniej nigdzie publikowana, a zgłaszający

uczestnik musi być jej autorem.

8. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:

a) nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej,

b) nauczyciele szkół podstawowych,

c) nauczyciele szkół ponadpodstawowych.

9. W każdej z tych kategorii będą przyznane trzy nagrody.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu

organizatora na portalu Facebook

11. Zwycięskie prace zostaną opublikowane w formie publikacji online.

12. Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody rzeczowe.

13. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 10 sierpnia 2023 r.

14. Wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi we wrześniu 2023 r.

§ 3

1. Oceny scenariuszy oraz wyboru laureatów i wyróżnień dokona jury konkursu składające

się z osób wyznaczonych przez Organizatorów.

2. Podczas oceny prac będą brane następujące czynniki:

a) dostosowanie scenariusza do grupy wiekowej

b) poprawność merytoryczna 

c) zastosowanie nowoczesnych metod nauczania 

d) interaktywność 

e) atrakcyjność przekazu  

f) oryginalność

g) własnoręcznie przygotowane pomoce dydaktyczne.

3.  Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 4

1.Uczestnicy przystępujący do konkursu są zobowiązani nie nadsyłać prac, które naruszają

prawa do wizerunku lub prawa autorskie osób trzecich. 

2. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których

prawa naruszyli. 

3. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do wypisania, z jakich publikacji i źródeł korzystali.

§ 5
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1. Uczestnik konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie

przez organizatora zgłoszonej pracy,z poszanowaniem autorskich praw osobistych autora

do celów związanych z organizacją, przebiegiem, promocją konkursu.

2.  Autorzy  zgłoszonych  do  konkursu  prac  udzielają  Organizatorom  nieodpłatnego  i

bezterminowego  zezwolenia  na  ich  wykorzystanie  z  poszanowaniem  autorskich  praw

osobistych.

3. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie

narusza ona praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

§ 6

1.Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem

Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016 r.  w sprawie

ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie

swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne

rozporządzenie  o  ochronie  danych)  dalej  „RODO”  dla  celów  związanych  z

przeprowadzeniem  konkursu  przez  Organizatorów,  w  tym  w  szczególności  w  celach

komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie podanego adresu e-mail przez Organizatorów

w celu informowania o prowadzonej działalności edukacyjnej. 

3. Uczestnik konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. 

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swych danych

osobowych w celach związanych z organizacją konkursu.

5.  Na  zasadach  przewidzianych  przepisami  w/w  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych

Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych,  ich poprawiania oraz żądania

zaprzestania ich przetwarzania. 

5. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją

z udziału w konkursie. 

6. Administratorem danych osobowych są Organizatorzy.

7.  Przystępując  do  konkursu,  każdy  uczestnik  akceptuje  postanowienia  niniejszego

regulaminu i jego warunki.

§ 7

1. Prace zgłoszone do konkursu pozostaną w zbiorach Organizatorów.

2. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach,  zastrzegają sobie możliwość odwołania

konkursu w czasie jego trwania oraz zmiany liczby przyznanych nagród.
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3.  W przypadku  odwołania  konkursu  nadesłane  prace nie  będą  wykorzystywane  przez

Organizatorów.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują

Organizatorzy.

ZAŁĄCZNIK NR 1
KARTA ZGŁOSZENIA PRACY KONKURSOWEJ

TYTUŁ SCENARIUSZA

IMIĘ I NAZWISKO 
NAUCZYCIELA
E-MAIL

NR TELEFONU

NAZWA I ADRES SZKOŁY

TYP SZKOŁY

Informuję, że zapoznałam się/zapoznałem się i w pełni akceptuję regulamin konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

…………………………………………………..
podpis Uczestnika
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ZAŁĄCZNIK NR 2
Zgoda na utrwalenie na zdjęciach i nagranie wideo wizerunku oraz jego wykorzystanie 

Ja, niżej podpisany/podpisana ……………………………………………… (imię i nazwisko)
wyrażam  zgodę  na  utrwalenie  na  zdjęciach  i  nagranie  wideo  mojego  wizerunku  oraz
bezterminowe  jego  wykorzystanie/utrwalenie  na  zdjęciach  i  nagranie  wideo  na  stronie
internetowej Organizatora,  w materiałach informacyjno-edukacyjnych w wersji papierowej i
elektronicznej oraz w mediach społecznościowych.
Oświadczam, że powyższa zgoda jest udzielona nieodpłatnie,  bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych.  Niniejsze  wyrażenie  zgody  na  utrwalenie  na  zdjęciach  i  nagranie  wideo
wizerunku i jego wykorzystanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych  osobowych  w  postaci  mojego  wizerunku/wizerunku  mojego  niepełnoletniego
dziecka/wizerunku mojego niepełnoletniego podopiecznego. 
Oświadczam,  że  zapoznałem/zapoznałam  się  z  klauzulą  informacyjną  o  przetwarzaniu
danych  osobowych  załączoną  do  niniejszej  zgody  na  utrwalenie  na  zdjęciach  i  nagranie
wideo wizerunku oraz jego wykorzystanie.

 ……………………………………………… 
Data i czytelny podpis uczestnika

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do zgody na utrwalenie na
zdjęciach i nagranie wideo wizerunku oraz jego wykorzystanie

Stosownie  do  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony  osób fizycznych  w związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”,
zostałem poinformowany / zostałam poinformowana, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” są
Organizatorzy.

2. Dane osobowe uczestnika  Konkursu będą  przetwarzane  w celu  przeprowadzenia  i
promocji Programu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia - publikacji
danych  laureata  na  stronach  internetowych  oraz  w  mediach  społecznościowych
należących do Organizatorów, a także w mediach na podstawie prawa prasowego. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika jest:
a) udzielona zgoda na udział w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
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b) prawnie  uzasadniony  interes  Administratora  (art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO)  -
ustalenie  lub  dochodzenie  ewentualnych  roszczeń  lub  obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora, kontakt z uczestnikami konkursu.

c) wypełnianie obowiązków prawnie ciążących na Administratorze - obowiązki
prawne  wynikające  w  szczególności  z  prawa  podatkowego,  w  przypadku
uzyskania nagrody przez uczestnika konkursu (art.  6  ust.  1  lit.  c RODO).

4. Odbiorcami  danych  osobowych  uczestników  Konkursu  będą  te  podmioty,  którym
mamy  obowiązek  przekazywania  danych  na  gruncie  obowiązujących  przepisów
prawa, nasi pracownicy, partnerzy a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi
na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych (w szczególności usługi IT).

5. Dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  nie  będą
profilowane.  Nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich  i  organizacji
międzynarodowych z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru social media takich
jak Facebook i Youtube.

6. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania
jednakże bez wpływu na ich przetwarzanie przed wycofaniem zgody.

7. Podanie   danych   osobowych   jest   dobrowolne,   jednakże   ich   niepodanie
spowoduje, że udział w Programie nie będzie możliwy. 

8. Uczestnikowi konkursu przysługują następujące prawa:
● prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
● prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
● prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
● prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych
osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.


