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REGULAMIN KONKURSU  

NA SCENARIUSZ SZKOLNYCH OBCHODÓW DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ 

rok szkolny 2017/2018 

 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  

ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław.  

 

2. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje poseł do Parlamentu Europejskiego Lidia 

Geringer de Oedenberg. 

 

3. Partnerami Konkursu i fundatorami nagród są: Teatr Muzyczny CAPITOL oraz Strefa 

Kultury Wrocław. 

 

4. Celami Konkursu są: 

a. popularyzacja obchodów Dnia Języka Ojczystego wśród społeczności wrocławskich 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  

b. promowanie w nauczaniu wiodącej roli języka ojczystego, 

c. rozwijanie kompetencji kluczowych w procesie edukacji, 

d. stworzenie bazy różnorodnych scenariuszy obchodów możliwych do wykorzystania w 

różnych szkołach.  

 

5. W Konkursie mogą wziąć udział nauczyciele wszystkich typów szkół (szkoły podstawowe, 

gimnazja, szkoły ponadpodstawowe). Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

6. W ramach Konkursu uczestnicy opracowują scenariusz szkolnych obchodów Dnia Języka 

Ojczystego. Praca Konkursowa: 

a. nie może przekraczać 5.000 znaków (w tym spacji), 

b. musi być przygotowana i dostarczona organizatorom w formie elektronicznej  

(w formacie .doc lub .docx) i wydruku papierowego, 

c. do pracy muszą być dołączone zgłoszenie ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych oraz publikację materiałów (załącznik nr 1). 

 

7. Dostarczone prace oceni powołana przez organizatora komisja konkursowa, która weźmie 

pod uwagę następujące kryteria: 

a. oryginalność scenariusza 

b. wykonalność i spójność zaproponowanych działań  

c. zaangażowanie w realizację scenariusza społeczności szkolnej 

d. możliwość zrealizowania scenariusza w różnych szkołach 

 



8. Przebieg Konkursu: 

a. dostarczenie prac Konkursowych do sekretariatu WCDN – do 20.04.2018 r. (jedna 

koperta zawierająca zgłoszenie, wymagane zgody, wydrukowaną i elektroniczną wersję 

scenariusza, opisana imieniem i nazwiskiem autora oraz dopiskiem Dzień Języka 

Ojczystego – Konkurs) 

b. powołanie komisji Konkursowej i wybranie nagrodzonych prac – do 31.05.2018 r. 

c. gala finałowa – rozdanie nagród  odbędzie się 6.06.2018 r. o godzinie 13.00 w siedzibie 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. J. Kuronia 14, 55-550 Wrocław. 

 

 

     Podczas gali finałowej nagrodzeni nauczyciele zaprezentują swoje scenariusze.  

 

9. Nagrodą główną ufundowaną przez honorowego patrona Konkursu jest wyjazd studyjny do 

Parlamentu Europejskiego dla autorów trzech najwyżej ocenionych scenariuszy. Przewidziane 

są również, ufundowane przez Partnerów Konkursu, nagrody rzeczowe oraz ekskluzywne 

zaproszenia do udziału w wydarzeniach kulturalnych we Wrocławiu.  

Organizator zastrzega sobie możliwość innego rozdziału nagród. 

  

10. Postanowienia końcowe 

a. zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu. 

b. prace niezgodne z regulaminem  nie będą brane pod uwagę. 

c. w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy. 

 

11. Rozstrzygnięcia komisji konkursowej są ostateczne. 

 

 



Załącznik nr 1 

Zgłoszenie udziału w konkursie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

nauczyciela biorącego udział w konkursie 

Zgłaszam uczestnictwo ................................................................................................................ 

                                                           (imię i nazwisko nauczyciela) 

 

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

(nazwa i adres placówki) 

 

w konkursie na scenariusz szkolnych obchodów Dnia Języka Ojczystego organizowanym 

przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018. 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wrocławskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w celu organizacji konkursu na scenariusz szkolnych obchodów 

Dnia Języka Ojczystego zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, 

jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. 

Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem 

danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą we 

Wrocławiu przy ul. Swobodnej 73a. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych 

osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 

 

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku 

wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie 

z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 880). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 

fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca pracy uczestnika 

konkursu w  publikacji na stronie internetowej WCDN. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona 

czasowo ani terytorialnie. 

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie mojego scenariusza na niżej wymienionych 

polach eksploatacji: forma papierowa oraz strona internetowa WCDN zgodnie z art. 6 pkt 3 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 880). 

* Oświadczam, że jestem właścicielem wszelkich praw do oddanych prac zgodnie  

z regulaminem konkursu. 

*  Akceptuję regulamin konkursu. 

 

 

……………..………………………………… 

                                                                             Data i czytelny podpis nauczyciela  

* Zaznaczyć właściwe. 


