
 

 

 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Metodycznego 

„W 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej” 

 

Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Metodycznego „W 80 rocznicę 

Zbrodni Katyńskiej” jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. 

I. Cele konkursu: 

 uczczenie pamięci ofiar zbrodni katyńskiej poprzez upowszechnianie 

wiedzy na temat okoliczności i skutków zbrodni katyńskiej, 

 wzmacnianie postaw patriotycznych jako kluczowej wartości dla 

społeczeństwa. 

II. Uczestnicy konkursu 

Konkurs jest skierowany do nauczycieli wszystkich typów szkół województwa 

podlaskiego. 

II. Zasady organizacji konkursu 

1. Konkurs odbywa się jednoetapowo.  

2. Obejmuje trzy kategorie:  

a) scenariusz lekcji wychowawczej lub cykl scenariuszy poświęconych 

zbrodni katyńskiej, 

b) scenariusz uroczystości szkolnej poświęconej zbrodni katyńskiej, 

c) projekt edukacyjny poświęcony zbrodni katyńskiej. 

3. Wymagania formalne dotyczące opisu lekcji/uroczystości/projektu: 

a) wersja elektroniczna w formacie Word, czcionka 12, odstęp 1,5, grafika 

w formacie .jpg, 

b) opis powinien zawierać: temat, cele, materiały niezbędne do realizacji, 

czas trwania, miejsce realizacji oraz opis przebiegu lekcji/uroczystości/ 

projektu, 

c) materiały pomocnicze powinny stanowić załącznik do opisu lekcji/ 

uroczystości/projektu.  

4. Przesłana praca konkursowa powinna zostać udostępniona z licencją Creative 

Commons typu CC-BY lub CC-BY-NC (załącznik nr 1). 



5. Do przygotowanej pracy konkursowej powinien zostać dołączony formularz 

zgłoszeniowy (załącznik nr 2). 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Nauczyciel może zgłosić do konkursu kilka prac wcześniej niepublikowanych. 

2. Prace konkursowe należy przesłać na nośniku CD, DVD na adres Centrum 

Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki, wraz 

z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym z dopiskiem – konkurs  

„W 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej” (załącznik nr 2) lub na adres e-mail: 

cen@cen.suwalki.pl 

3. Prace konkursowe należy przesyłać do 15 czerwca 2020 r. 

4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

IV. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

1. Do oceny prac konkursowych zostanie powołana komisja, która dokona 

wyboru najlepszych prac w każdej kategorii. 

2. Przy wyborze prac komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące 

kryteria oceny scenariusza lekcji/uroczystości/projektu: 

a) spełnienie wymagań formalnych, 

b) realizację celów edukacji patriotycznej,  

c) atrakcyjność zaproponowanych form i metod, 

d) oryginalność prac, 

e) możliwość realizacji scenariusza w warunkach szkolnych. 

3. Centrum zastrzega sobie prawo wyłączenia uczestnika konkursu, gdy uzyska 

wiarygodną informację, że zgłoszona praca narusza prawa osób trzecich lub 

jego autor w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego 

regulaminu. 

4. Decyzje komisji konkursowej są nieodwołalne. 

V. Nagrody 

1. W konkursie przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w trzech 

kategoriach. 

2. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej konferencji podsumowującej 

konkurs. 

3. Nagród nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody 

rzeczowe. 

 

 



VI. Informacja o wynikach konkursu 

1. Uczestnicy nominowani do nagród zostaną poinformowani przez Centrum 

o nominacjach za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany 

w formularzu zgłoszeniowym. 

2. Nazwiska osób nominowanych do nagród zostaną podane do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Centrum – cen.suwalki.pl 

3. Informacja o przyznaniu nagród zostanie ogłoszona podczas konferencji 

podsumowującej konkurs, opublikowana na stronach internetowych 

wrotapodlasia.pl, crtd.wrotapodlasia.pl, cen.suwalki.pl oraz serwisach 

internetowych prowadzonych przez Centrum. 

4. Nagrodzone prace będą wydane w publikacji metodycznej. 

VII. Zgoda na przesyłanie informacji  

Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji 

i korespondencji dotyczącej konkursu (załącznik nr 3). 

VIII. Ochrona danych osobowych  

1. Centrum informuje, że dane osobowe podane przez uczestnika w związku 

z przeprowadzeniem konkursu są zbierane i przetwarzane przez Organizatorów, 

w celach związanych z przeprowadzaniem konkursu, w szczególności 

wyłonieniem laureatów i przyznaniem nagród. 

2. Każdy z uczestników konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych oraz publikację przez Centrum swojego imienia i nazwiska oraz 

informacji dotyczących szkoły/placówki, w której pracuje wraz z informacją 

o nominowaniu uczestnika do nagrody. Ponadto każdy uczestnik zapoznaje się 

z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 4). 

3. Uczestnik działając w imieniu własnym oświadcza, że zgodnie z art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie wizerunku, a wykonane fotografie, filmy lub nagrania mogą 

zostać umieszczone na stronach i portalach internetowych należących  

do Centrum oraz w mediach (prasa, Internet, telewizja) i materiałach 

marketingowych, poligraficznych i prasowych związanych z konkursem 

(załącznik nr 3). 

 

 



IX. Prawa autorskie  

Przesłanie pracy konkursowej przez uczestnika stanowi potwierdzenie,  

że posiada on do niej osobiste i majątkowe prawa autorskie. Centrum nie 

ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich, innych praw 

własności intelektualnej ani dóbr osobistych w związku ze zgłoszeniem pracy 

konkursowej przez uczestnika.  

X. Postanowienia końcowe  

1. Centrum przysługuje prawo do zmiany postanowień regulaminu 

w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić 

uczestników ich praw nabytych na podstawie regulaminu. 

2. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów i podawane  

do wiadomości publicznej na stronie internetowej Centrum – cen.suwalki.pl 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się 

odpowiednie przepisy prawa. 

Suwałki, 12 lutego 2020 r. 


