REGULAMIN KONKURSU
„Dzisiaj każdy może być bohaterem!”
Konkurs adresowany do dzieci przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
na terenie miasta Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

Celem Konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na relacje społeczne w czasie pandemii COVID-19.
Konkurs Dzisiaj każdy może być bohaterem! polega na:
−

wykonaniu pracy plastycznej przez dzieci przedszkolne oraz uczniów klas I-III,

−

wykonaniu fotografii przez uczniów klas IV-VIII,

−

oraz napisaniu krótkiej formy literackiej przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

§1
Postanowienia wstępne
1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia Konkursu: Dzisiaj każdy może być
bohaterem! Konkurs adresowany do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych na terenie miasta Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego,
słupeckiego i tureckiego.
2. Tematyka pracy: Dzisiaj każdy może być bohaterem!
3. Lokalizacja Konkursu: miasto Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki.
4. Organizator: Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka
Pedagogiczna w Koninie wraz z Filiami w Kole, Słupcy i Turku.

− CDN PBP w Koninie: ul. Przemysłowa 7, 62-510 Konin,
− CDN PBP Filia w Kole: ul. Włocławska 1, 62-600 Koło,
− CDN PBP Filia w Słupcy: ul. Mickiewicza 24, 62-400 Słupca,
− CDN PBP Filia w Turku: al. Piłsudskiego 1, 62-700 Turek.
§2
Cele konkursu
1. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na relacje społeczne w czasie pandemii COVID-19.
2. Pokazanie jak pomagamy sobie w rodzinach, jak uczniowie mogą pomagać rówieśnikom,
np. w pracy zdalnej lub seniorom itp. Może jakiś uczeń dostrzeże w nauczycielu bohatera?
Jak dbamy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasach pandemii.

3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
4. Kształtowanie umiejętności fotograficznej.
5. Pobudzanie wrażliwości literackiej.
6. Wyłanianie talentów i promowanie kreatywności uczniów.
§3
Warunki Konkursu
1. W Konkursie biorą udział dzieci przedszkolne – praca plastyczna techniką dowolną w formacie A4.
2. Uczniowie szkół podstawowych kl. I-III – praca plastyczna techniką dowolną w formacie A4.
3. Uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VIII – jedno zdjęcie – odbitka fotograficzna w formacie
20x30 cm.
4. Uczniowie szkół ponadpodstawowych – napisanie krótkiej formy literackiej (aforyzm,
fraszka, złota myśl, sentencja, maksyma).
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

− samodzielne wykonanie pracy (prace zespołowe nie będą brane pod uwagę),
− złożenie w terminie do 11 grudnia 2020 r. pracy konkursowej wraz z Kartą zgłoszenia
oraz oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego ucznia dotyczącym zakresu praw
autorskich (załącznik nr 1).
6. Prace, które wpłyną po 11 grudnia 2020 r. do Bibliotek nie będą brane pod uwagę.
§4
Procedura zgłaszania prac
1. Zgłoszenia pracy dokonuje nauczyciel/opiekun pracy ucznia.
2. Prace konkursowe należy złożyć lub przesłać drogą pocztową na wskazane poniżej adresy:

− Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie,
ul. Przemysłowa 7, 62-510 Konin,

− Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia
w Kole, ul. Włocławska 1, 62-600 Koło,

− Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia
w Słupcy, ul. Mickiewicza 24, 62-400 Słupca,

− Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia
w Turku, al. Piłsudskiego 1, 62-700 Turek.
§5

Ocena prac
1. Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie powołuje do oceny prac Komisje
konkursowe dla poszczególnych kategorii.
2. Przy ocenie prac bierze się pod uwagę następujące kryteria oceny:
−

trafność doboru tematu pracy,

−

oryginalność ujęcia tematu,

−

jakość wykonania,

−

stopień trudności wykonania.

3. Po wyłonieniu laureatów Komisja sporządza protokół.
4. Członkowie Komisji obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których
mieli dostęp w związku z pracami w tej Komisji.
§6
Rozstrzygnięcie Konkursu

1.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w poszczególnych lokalizacjach najpóźniej do 22 grudnia
2020 r.

2.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

3.

Nauczyciel/opiekun pracy ucznia otrzymuje wyróżnienie.
§7
Ogłoszenie wyników Konkursu

1.

Wyniki Konkursu, w zakresie imię, nazwisko autora oraz tytuł pracy, zostaną ogłoszone
na stronie internetowej CDN PBP w Koninie i jej filii: pbp.cdnkonin.pl.

2.

Nagrody przyznane w Konkursie laureat wraz z opiekunem odbierze osobiście w placówce, gdzie
składane były prace konkursowe.
§8
Harmonogram Konkursu

1.

Ogłoszenie Konkursu – listopad 2020 r.

2.

Nabór prac konkursowych: CDN PBP w Koninie, CDN PBP w Koninie Filii w Kole, CDN PBP
w Koninie Filii w Słupcy i CDN PBP w Koninie Filii w Turku – do 11 grudnia 2020 r.

3.

Rejestracja prac konkursowych – na bieżąco.

4.

Powołanie Komisji konkursowej przez Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
– grudzień 2020 r.

5.

Ocena formalna złożonych prac – grudzień 2020 r.

6.

Ocena merytoryczna i wyłonienie laureatów – grudzień 2020 r.

7.

Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej – grudzień 2020 r.

8.

Podsumowanie konkursu w poszczególnych lokalizacjach – najpóźniej do 22 grudnia 2020 r.

9.

Zamieszczenie listy laureatów z poszczególnych lokalizacji na stronie internetowej CDN PBP
w Koninie i Filiach – po 22 grudnia 2020 r.
§9
Ochrona danych osobowych

1.

Administratorem danych osobowych – zwanym dalej Administratorem – jest Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin; Administrator prowadzi
operacje przetwarzania danych osobowych.

2.

Z

inspektorem

danych

osobowych

można

się

kontaktować

pod

adresem

e-mail:

inspektor@osdidk.pl.
3.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i mogą być udostępnione innym
upoważnionym odbiorcom, tj. instytucji sprawującej nadzór pedagogiczny – Wielkopolskiemu
Kuratorowi Oświaty oraz jednostce samorządu terytorialnego prowadzącej Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Koninie – Województwu Wielkopolskiemu.

4.

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

5.

Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

6.

Uczestnicy posiadają prawo do:
−

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

−

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

−

przenoszenia danych,

−

wniesienia skargi do organu nadzorczego,

−

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

§10
Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez uczestnika wszystkich warunków określonych
w Regulaminie.
2. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu pracy dostarczonej w ramach udziału w Konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także
przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed rozpoczęciem Konkursu. Nowy
regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.
5. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki
prowadzenia Konkursu.
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu decyzję podejmuje Dyrektor
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
7. Regulamin zostanie opublikowany na stronie www.cdnkonin.pl

