REGULAMIN KONKURSU DLA NAUCZYCIELI

ODKRYWAMY TALENTY 2020

§1
Organizator
Organizatorem Konkursu jest Kujawsko‐Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,
ul. Nowomiejska 15A, 87‐800 Włocławek (zwany dalej Organizatorem).
§2
Uczestnicy
Uczestnikami Konkursu są nauczyciele wszystkich typów szkół z terenu województwa
kujawsko‐pomorskiego.
§3
Cele Konkursu
1. Propagowanie inicjatyw podejmowanych przez nauczycieli w zakresie odkrywania i rozwijania
uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego.
2. Promowanie innowacyjnych metod i form pracy nauczycieli z uczniami zdolnymi i utalentowanymi
w szkołach i instytucjach je wspierających.
3. Kształcenie umiejętności dokumentowania podejmowanych działań dotyczących pracy nauczycieli
z uczniem/dzieckiem uzdolnionym z wykorzystaniem technologii informacyjno‐komunikacyjnych.
§4
Warunki udziału w konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie polega na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych
projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych lub dodatkowych, rozwijających
uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
2. Przedstawione prace muszą spełniać następujące warunki:
‐ zajęcia z uczniami pokazane są jako multimedialna prezentacja zawierająca maksymalnie
20 slajdów w postaci jednego pliku,
‐ pod pojęciem multimedialna należy rozumieć wykorzystanie w prezentacji: tekstu, obrazów
statycznych, ruchomych (do 2 minut) i dźwięków (do 2 minut).
3. Pracę konkursową uczestnicy dostarczają elektronicznie do 15 maja 2020r. na adres:
kpcen@cen.info.pl i kpcenpromocja@cen.info.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej
na płytach CD‐R/DVD wraz z podpisanymi skanami karty zgłoszenia i oświadczeniami
pod adres:
Kujawsko‐Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
ul. Nowomiejska 15A, 87‐ 800 Włocławek
Konkurs ‐ Odkrywamy Talenty 2020

4. Prace nadesłane po upływie terminu nie będą rozpatrywane. O terminowym złożeniu pracy
wysłanej pocztą świadczyć będzie data stempla pocztowego lub data nadania w firmie kurierskiej.
5. Nadesłanie pracy równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.
6. Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu nadesłanej prezentacji, jeśli nośnik jest
uszkodzony.
7. Każdy Uczestnik może przysłać jedną autorską multimedialną prezentację.
8. Praca konkursowa powinna być przygotowana przez 1 osobę.
9. Wszelkie informacje pozyskane w związku z realizacją Konkursu zostaną wykorzystane do celów
z nim związanych. Informacje stanowiące dane osobowe podlegać będą ochronie stosownie
do wymogów Rozporządzenia 2016/679 (RODO) i będą gromadzone oraz przetwarzane wyłącznie
dla celów realizacji Konkursu.
10. Organizator Konkursu ma prawo do publikowania listy Laureatów konkursu.
11. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 2 czerwca 2020 roku.
§5
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:
‐ nauczyciele szkół podstawowych,
‐ nauczyciele szkół ponadpodstawowych.
3. Ocenie będą podlegały prace spełniające wymogi formalne.
4. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najciekawszej pracy w wyżej wymienionych kategoriach
zgodnie z następującymi kryteriami:
‐ widoczny i efektywny proces działań podejmowanych przez nauczyciela (0‐5),
‐ innowacyjność metod i form pracy z uczniem uzdolnionym (0‐5),
‐ sposób ujęcia tematu (0‐5).
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.
6. Po zakończeniu Konkursu Komisja sporządza sprawozdanie.
7. Informacje o wynikach Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora.
8. Autorzy nagrodzonych prac (samodzielnie lub z uczniami) przedstawią swoje prezentacje podczas
konferencji: Kujawsko‐Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Miejscem
Odkrywania Talentów – przykłady dobrych praktyk, która odbędzie się 18 czerwca 2020 roku,
o czym zostaną poinformowani przez Organizatora.
9. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora przesłanych
materiałów z zamieszczeniem imienia i nazwiska autora.
§6
Nagrody i dyplomy
1. Zdobywcy I miejsca w każdej kategorii przyznaje się tytuł „Odkrywca Talentów Roku 2020” oraz
nagrodę rzeczową ‐ tablet.
2. Za zajęcie II i III miejsca Uczestnik otrzymuje dyplom i nagrodę.
3. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa w Konkursie.
4. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone Uczestnikom podczas Konferencji 18 czerwca 2020 roku,
o czym zostaną poinformowani przez Organizatora.

§7
Postanowienia dodatkowe
1. Zgłoszenie do konkursu musi zawierać:
‐ kartę zgłoszenia do udziału w Konkursie ‐ załącznik nr 1 do Regulaminu,
‐ oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu
autorskich praw majątkowych do przesłanej pracy konkursowej. Wzór oświadczenia określa
załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Organizator konkursu nie jest zobowiązany do korzystania z Prac Konkursowych, w tym do ich
rozpowszechniania.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Regulaminu Konkursu po
stosownym zamieszczeniu informacji na stronie internetowej.
4. Sprawy, które nie są objęte Regulaminem rozstrzyga Organizator, a w innych przypadkach
Przewodniczący Komisji Konkursowej.
5. Organizator zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej organizacji i przebiegu
Konkursu.
6. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Dorota Łańcucka
(e‐mail: d.lancucka@cen.info.pl) oraz Anna Puścińska (a.puscinska@cen.info.pl).

