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                                        Regulamin  

                    konkursu dla nauczycieli na scenariusz lekcji  

                              na temat zrównoważonego transportu

1.   Organizatorem  Konkursu  jest   Powiatowy  Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli
w Wodzisławiu Śląskim oraz Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

2.  Przedmiotem  Konkursu  jest  scenariusz  lekcji  lub  zajęć  pozalekcyjnych  na  temat
zrównoważonego/ alternatywnego  transportu.

3.  Konkurs  jest  adresowany  do  nauczycieli  szkół  ponadpodstawowych   Powiatu
Wodzisławskiego zwanych dalej Uczestnikami.

4.Cele Konkursu :

4.1.  Wyłonienie  laureatów  –nauczycieli,  którzy  przedstawią    oryginalny  i  nowatorski
scenariusz pracy z  uczniami w ramach  zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych .   Scenariusz
powinien promować tematykę i  metody zrównoważonego transportu. 

4.2. Zachęcenie nauczycieli do tworzenia autorskich scenariuszy. 

4.3.  Uświadomienie  szkodliwego  wpływu  transportu  na  zdrowie  ludzi  i  na  środowisko
naturalne.

4.4. Promowanie ekologicznych , alternatywnych  rozwiązań w transporcie.
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5. Warunki udziału w Konkursie :

5.1.Każdy z Uczestników może nadesłać tylko jeden scenariusz.

5.2. Prace konkursowe wraz z metryczką ( imię i nazwisko autora, nauczany przedmiot, dane
adresowe  szkoły, tytuł scenariusza lekcji  )  należy przesłać      w wersji elektronicznej            do
16.09.2019r. do godz. 15.00 na adres : sekretariat@podn.wodzislaw.pl   .W temacie prosimy
umieścić dopisek „Konkurs na scenariusz”. 

5.3  .Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  na  stronie  internetowej  www.podnwodzislaw.pl
Laureaci  będą  dodatkowo  powiadomieni  telefonicznie  lub  mailowo  o  terminie  i  miejscu
podsumowania Konkursu.

5.4.Laureaci  otrzymają  cenne  nagrody  rzeczowe  oraz  dyplomy.  Wyróżnione  scenariusze
zostaną opublikowane w „ Biuletynie metodycznym ”.

6.Kryteria oceny prac i nagrody :

6.1.Organizator powołuje Komisję Konkursową, która dokona oceny nadesłanych prac.

6.2.Komisja  Konkursowa  obraduje  na  posiedzeniach  zamkniętych  i  wyłania  spośród
wszystkich uczestników Konkursu 3 laureatów.

6.3. Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

a)zgodność z tematem Konkursu,

b)oryginalność scenariusza zajęć edukacyjnych,

c)nowatorski sposób wykorzystania pomocy dydaktycznych.

6.4.Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.

6.5. Zgłaszany do Konkursu scenariusz nie może być nigdzie wcześniej publikowany, 
zgłaszający Uczestnik musi być autorem scenariusza .

6.6.Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi  do dnia 20 września 2019r.

Postanowienia końcowe:

7.1.Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie
przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych  na cele
związane  z  organizacją,  przebiegiem,  promocją  Konkursu  lub  w  innych  sytuacjach
wynikających z postanowień statutowych PODN.

7.2.  Administratorem  danych  osobowych  udostępnionych  w  ramach  Konkursu  jest  PODN
w Wodzisławiu Śląskim , Os.1 Maja 16 A, tel.     e-mail : sekretariat@podn.wodzislaw.pl

7.3.Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
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7.4.Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

7.5. Organizator zastrzega sobie prawo do:

 a)   zmiany  postanowień niniejszego  regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych
lub  innych  istotnych  zdarzeń  mających  wpływ  na  organizowanie  konkursu.
b)  odstąpienia  od  organizowania  konkursu  bez  podania  przyczyny,
c)  nierozstrzygnięcia  konkursu  w  przypadku  zbyt  małej  liczby  przekazanych  prac,
d)   rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

7.6.  Uczestnik przystępując do  Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych  w zgłoszeniu  dla  potrzeb niezbędnych  do realizacji  Konkursu  zgodnie  z  ustawą
z dnia  10 maja  2018 roku o  ochronie  danych  osobowych (Dz.  U.z  2018,  poz.  1000)  oraz
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 (RODO).

Wszelkie kwestie związane z organizacją konkursu należy kierować do konsultanta Bogumiły 
Różańskiej- Świerkot na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli                             
w Wodzisławiu Śląskim, os. 1 Maja 16 A, tel. 327293242.  


