
REGULAMIN KONKURSU 

Wojewódzki konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na scenariusz 
zajęć lekcyjnych poświęcony 15-leciu członkostwa Polski w UE. 

1. Organizatorem Konkursu jest: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna 

Biblioteka Wojewódzka w Opolu („RZPWE PBW”).  

2. Głównym celem konkursu jest upowszechnienie oryginalnych i innowacyjnych scenariuszy zajęć 

edukacyjnych popularyzujących członkostwo Polski w UE 

3. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Opolskiego 

4. Zadanie konkursowe polega na napisaniu scenariusza zajęć edukacyjnych poświęconego 15-leciu 

członkostwa Polski w UE.  

5. Konkurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów szkół podstawowych                                           

i ponadpodstawowych.  

6. Warunki zakwalifikowania projektu do oceny:  przesłanie scenariusza oraz oświadczeń  (załączniki 

nr 1, 2). 

7. Wszystkie wypełnione dokumenty określone w pkt. 6, należy w przesłać w formie pisemnej do 

Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Głogowska 27, 45-315 Opole, 

z dopiskiem: KONKURS – „15 lat Polski w UE” do 30 września 2019 r. Decyduje data dostarczenia 

prac do Organizatora. 

8. Prace konkursowe, pod względem formalnym i merytorycznym, ocenia komisja konkursowa 

powołana przez Organizatora konkursu.  

9. Scenariusze lekcji oceniane będą przez Jury konkursu w dwóch kategoriach: a) scenariusz lekcji dla 

szkół podstawowych, b) scenariusz lekcji dla szkół ponadpodstawowych 

10. Merytoryczna ocena zgłoszonych do konkursu projektów odbywać się będzie zgodnie 

z następującymi założeniami/kryteriami: 

a) zgodność z tematyką konkursu; 

b) rozwój umiejętności ponadprzedmiotowych, oraz kształtowanie kompetencji kluczowych 

c) innowacyjność w doborze środków dydaktycznych i metod  

d) dostosowanie scenariusza do potrzeb i możliwości odbiorcy,  

e) konstrukcja scenariusza,  

11. Wymagania dotyczące scenariusza. Scenariusz lekcji powinien być napisany w języku polskim, nie 

być nigdzie wcześniej publikowany i zawierać następujące elementy: 

a) Temat 

b) Przedmiot 

c) Cele 

d) Metody i techniki 

e) Pojęcia kluczowe 

f) Powiązanie z podstawą programową 

g) Wykorzystanie środków dydaktycznych (tekstów źródłowych, materiałów audiowizualnych, 

materiałów ikonograficznych etc. 

h) Określenie czasu trwania lekcji (dopuszczalne jest przygotowanie scenariuszy na 45 minut 

lub na 90 minut zajęć) 

i) Przebieg zajęć (notatka) 

j) Materiały pomocnicze 



k) Bibliografia: minimum 3 pozycje.  

12. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Rozstrzygnięcie konkursu oraz 

wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2019 roku. 

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych i w serwisach 

społecznościowych RZPWE PBW, a zwycięzcy zostaną poinformowani za pomocą poczty 

elektronicznej. 

14. Informacji na temat konkursu udziela Alicja Kisała, kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji                         

i Promocji Czytelnictwa RZPWE PBW w Opolu, tel.: 77 4541240 w.122, e-mail: 

a.kisala@pedagogiczna.pl 

15. Reklamacje w sprawie wyników konkursu powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty                                 

w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu. Reklamacje złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. O przyjęciu reklamacji decyduje data stempla pocztowego.  

16. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (przesłane listem poleconym) na 

adres Organizatora konkursu. Reklamacja pocztowa powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny 

adres uczestnika oraz powód i opis reklamacji.  

17. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to 

zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).  

18. Reklamację rozstrzyga Organizator konkursu.  

19. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym 

najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

20. Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji 

w Opolu, Głogowska 27, 45-315 Opole, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu,                                       

ul. Kościuszki 14 oraz na stronie internetowej www.pedagogiczna.pl 

21. W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.  

22. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania w zgłoszeniu, przez 

Uczestników Konkursu nieprawidłowych danych, jak również za nieprawidłowości i opóźnienia 

związane z nieprawidłowym działaniem serwerów lub poczty elektronicznej.  

23. Organizator konkursu jako administrator danych osobowych przetwarza następujące dane 

osobowe: imię i nazwisko Uczestnika,  numer telefonu Uczestnika, adres e-mail Uczestnika,                            

w przypadku Laureatów Konkursu dodatkowo adres dostarczenia nagrody rzeczowej.  

24. Dane osobowe Uczestników Konkursu i Laureatów przetwarzane są przy zachowaniu wymogów 

określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                                  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”.  

25.  Organizator konkursu przetwarza dane osobowe w następujących celach: organizacji                                              

i przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); wewnętrznych 

celów administracyjnych Organizatora konkursu w tym statystyki i raportowania wewnętrznego 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)  

26. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się  na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, Uczestnik ma 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

27. Dane Uczestników Konkursu przechowywane są przez Organizatora konkursu przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres niezbędny do dochodzenia 
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ewentualnych roszczeń z Konkursu (tj. 6 miesięcy od dnia wymagalności roszczenia), w przypadku 

Laureatów Konkursu, przez okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

uzyskano wygraną, jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa 

(np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi 

przeciwdziałania praniu pieniędzy) – przez okresy wskazane w tych przepisach.  

28. Każdy kto podał Organizatorowi konkursu swoje dane osobowe ma prawo do żądania:   dostępu 

do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora 

konkursu potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych 

danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: o celach 

przetwarzania danych, o kategoriach przetwarzanych danych,  o odbiorcach lub kategoriach 

odbiorców, którym Organizator ujawnił lub ma zamiar ujawnić dane, o możliwości skorzystania                       

z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, o prawie do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym                                                  

o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

tj. do żądania od Organizatora konkursu niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są 

nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; usunięcia 

danych, na podstawie art. 17 ROD, tj. do żądania od Organizatora konkursu niezwłocznego 

usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Organizator 

konkursu ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna                                        

z następujących przesłanek:  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały 

zebrane,  cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i na ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania,  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,  dane osobowe muszą 

zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa 

do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Organizator konkursu zobowiązany jest na 

podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym 

przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia dochodzenia lub obrony 

roszczeń; ograniczenia danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora 

konkursu ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: 

Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, 

przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych,  

Organizator konkursu nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, Organizator konkursu może przetwarzać dane osobowe,                               

z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego;  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 

RODO, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora konkursu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 

lit f) RODO). W takiej sytuacji Organizator konkursu nie będzie mógł dalej przetwarzać danych                           

w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są 

Organizatorowi konkursu do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: przetwarzanie danych odbywa się na 

podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, przetwarzanie danych jest 

niezbędne do wykonania umowy,  przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania przez 

Organizatora konkursu obowiązku prawnego; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 



niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 

ust. 2 RODO. W takiej sytuacji Organizator konkursu nie będzie mógł dalej przetwarzać danych                         

w tym celu; przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania                                                        

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych 

Organizatorowi konkursu oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, 

jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: przetwarzanie odbywa się w sposób 

zautomatyzowany, dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. Prawa                            

o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:  w formie 

pisemnej na adres: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Głogowska 27, 45-315 

Opole, lub drogą e-mail na adres kontakt@rzpwe.pl  

29. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych narusza przepisy 

RODO, Uczestnikom i Laureatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

30. Organizator konkursu nie przekazuje danych Uczestników ani Laureatów poza Europejski Obszar 

Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. 

31. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie 

przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu z zastrzeżeniem oświadczeń 

zawartych w załącznikach do regulaminu. 

32. Zgłoszenie projektu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

33. W dacie  doręczenia projektu  Organizatorowi konkursu na Organizatora konkursu nieodpłatnie 

przenoszone są prawo własności projektu oraz autorskie prawa majątkowe do projektu.  

34. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszanie praw 

autorskich w treści projektów doręczonych Organizatorowi konkursu przez uczestników konkursu. 

35. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu w każdym czasie bez 

podania przyczyny. 

36. Organizator konkursu nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem i doręczeniem projektu, 

w tym kosztów usług pocztowych, kurierskich itp., z których korzystać będą uczestnicy konkursu. 

37. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, związane 

z organizacją konkursu oraz za skutki podania błędnych lub nieaktualnych danych przez 

uczestników konkursu. 
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