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REGULAMIN KONKURSU NA POMOCE 

DYDAKTYCZNE XXI WIEKU 
 

XIII edycja 

 

1. Pomoce dydaktyczne zgłoszone do oceny mogą mieć dowolną formę np.: gry, 

modelu przestrzennego, planszy, prezentacji multimedialnej, zapisu cyfrowego,  

-  praca przedstawiona do oceny komisji oceniającej musi mieć kształt ostateczny; 

projekty i pomysły nie będą oceniane przez komisję,  

    -  prace konkursowe mogą być opracowywane do każdego z przedmiotów, 

    -  wydatki na potrzebne materiały ponoszą uczestnicy.  

2. Prace na konkurs przygotowuje uczestnik samodzielnie (dopuszczalne 2 osobowe 

zespoły) 

    - pomoc z zewnątrz dozwolona jest wyłącznie w formie konsultacji i porad oraz 

transportu,  

    - uczestnicy konkursu dołączają do pracy oświadczenie, że praca nie jest kopią  

oraz że jest własnoręcznie wykonana, 

3. Zgłoszenia zawierające temat, przedmiot oraz skład zespołu przyjmuje nauczyciel 

przedmiotu, do którego adresowana jest pomoc do 14 grudnia 2018 r.  

4. Zgłoszenia uczestników dokonuje nauczyciel przedmiotu drogą mailową do 

komisarza konkursu, na adres mailowy: marcinszmuniewski@wp.pl do 20 grudnia 

2018 r. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

- imię i nazwisko ucznia, 

- klasę i szkołę do której uczęszcza uczeń, 

- temat pracy i przedmiot z którego wykonana jest pomoc dydaktyczne, 

- imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego pracę na konkurs. 

5. Prace na konkurs można robić wyłącznie w czasie wolnym, poza zajęciami 

dydaktycznymi,    

    - gotowe prace konkursowe należy składać do godz. 15,00 21 stycznia 2019 r. w 

budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku Oliwie, ul. Polanki 124, po 

wcześniejszej informacji mailowej lub telefonicznej. 
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6. Skład i terminy pracy komisji oceniającej: 

   - w skład komisji oceniającej wchodzą dyrektor Szkoły, pedagog, nauczyciele 

przedmiotów ścisłych, humanistycznych, przyrodniczych, językowych i artysta 

plastyk. 

   - posiedzenie komisji oceniającej odbędzie się do 30 stycznia 2019 r. 

   - ogłoszenie wyników: 1 lutego, o godz. 12.15 podczas apelu w Auli szkoły 

7. Nagrody: 

1 miejsce – karta do Empik (wartość 200 zł)+dyplom 

2 miejsce – karta do Empik (wartość 150 zł)+dyplom 

3 miejsce – karta do Empik (wartość 100 zł)+ dyplom 

Wyróżnienia – karta do Empik 50 zł 

8. Jury może dokonać innego podziału nagród. 

Opracował: Marcin Szmuniewski – komisarz konkursu 

E-mail: marcinszmuniewski@wp.pl 

Tel: 502316784                                                                                                     

Gdańsk, 31.10.2018 r. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURSU NA POMOCE DYDAKTYCZNE XXI WIEKU 

Uwaga 

Prace bez dołączonej i prawidłowo wypełnionej Kart Zgłoszenia nie wezmą udział w konkursie 

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 

AUTOR PRACY 

Imię: ……………………………………………… Nazwisko: ………………………………………. 

Rok urodzenia ……………………………………. Klasa: …………………………… 

Temat Pracy: …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Przedmiot z którego wykonywana jest praca: …………………………………………………………. 

 

OPIEKUN PRAWNY 

Imię ……………………………......... Nazwisko ………………………………………………… 

Telefon: …………………………………………………….. 

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
informujemy, że: 

 

Administratorem danych osobowych jest OLPI Sp. z o.o. 
Dane kontaktowe: Polanki 124, 80-308 Gdańsk 
Celem przetwarzania jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności stosowania 
zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i 
ich szkół, promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów.  
Podstawą przetwarzania są:  
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 
stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. 
Dane osobowe uczestnika konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe 
na podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji 
międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z regulaminem konkursu. Decyzje dotyczące 
przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają 
profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym 
dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych 
uniemożliwi przystąpienie do konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych 
osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 

 



OŚWIADCZENIE 

Podpis rodzica na karcie zgłoszenia jest jednocześnie zgodą na uczestnictwo dziecka w 

konkursie i na przetwarzanie jego danych na potrzeby konkursu oraz na publikację wyników 

konkursowych w Internecie. 

 

………………………………………….                 ……………………………………………………. 

        Podpis autora pracy                                                         Podpis opiekuna prawnego 

PLACÓWKA (SZKOŁA) 

Pełna nazwa placówki 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

Ulica: ……………………………………………………… Kod …………………….  

Miejscowość …………………………. 

 

OPIEKUN PRACY (NAUCZYCIEL) 

Imię …………………………………………….. Nazwisko ……………………………………… 

Telefon ………………………………………………… 


