
Regulamin konkursu kreatywnego dla uczniów i nauczycieli 

MOJ@ EDUKACJA 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu „Moj@ edukacja” jest firma Think Global Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy 

Ciołka 12 lok. 209, 01-402 Warszawa, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000295441, prowadząca 

projekt edukacyjny na zlecenie i we współpracy z iSource S.A. i innymi Partnerami Handlowymi marki 

Apple w Polsce.  

§ 2 

1. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do tworzenia i wykorzystywania w procesie uczenia się 

nowoczesnych technologii i innowacji (na różnych przedmiotach), zaś nauczycieli/studentów do tworzenia 

i wykorzystywania w procesie nauczania różnorodnych narzędzi nowoczesnej edukacji (na różnych 

przedmiotach).  

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: Uczniowie i Nauczyciele, przy czym w kategorii 

Nauczyciele mogą brać udział również studenci specjalności nauczycielskiej, uczęszczający na studia w 

roku akademickim 2010/2011 lub 2011/2012. Uczniowie i Nauczyciele uczestniczący w konkursie 

nazywani są w dalszej części także Autorami.  

3. Prace zgłoszone do konkursu mogą być rezultatem pracy indywidualnej lub zespołowej, z 

zastrzeżeniem, że nagroda, o której mowa w § 11, przyznawana jest za zgłoszoną pracę bez względu na to, 

czy jest to dzieło jednego czy wielu Autorów.  

 

4. Informacje, porady oraz inspiracje dla uczestników konkursu zamieszczono w portalu Edustyle.pl, 

promującym nowy styl nauczania i uczenia się, stworzonym specjalnie na potrzeby projektu „Moj@ 

edukacja”.  

 

§ 3 

1. Konkurs realizowany jest zgodnie z następującym harmonogramem:  

a. Ogłoszenie konkursu 16.05.2011  

b. Zgłaszanie (nadsyłanie) prac konkursowych 1.06.2011 – 22.11.2011  

c. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród – między 9 a 16.12.2011 (dokładna data zostanie podana 

na stronie internetowej www.Edustyle.pl  

 

II. Konkurs dla Uczniów  
 

§ 4 

1. Celem konkursu jest stworzenie młodym ludziom szansy wypowiedzenia się, w jaki sposób się uczą i 

jak chcieliby się uczyć, zwracając uwagę na (niewykorzystany) potencjał nowych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych oraz na potrzebę zmiany edukacyjnych praktyk w polskiej szkole.  

2. Zadaniem Uczniów w konkursie jest opracowanie i zaprezentowanie narzędzia edukacyjnego, które 

będzie odpowiedzią na pytania: „Jak lubię się uczyć? Jak chciał(a)bym się uczyć?“, poprzez 

wykorzystanie jednej z wybranych form:  

- materiał filmowy,  

- materiał dźwiękowy (podcasty/MP3),  

- prezentacja multimedialna,  

- własna edukacyjna strona internetowa / blog edukacyjny,  

- lub poprzez wykorzystanie metody mieszanej – zawierającej różne wymienione wyżej formy.  

 



 

3. Prace Uczniów mogą przedstawiać wszelkie treści dotyczące procesu zdobywania wiedzy, np. 

humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej lub przedsiębiorczości, jej poszukiwania i przyswajania. 

Powinny dokumentować indywidualny proces uczenia się (styl), dzięki któremu następuje, z 

wykorzystaniem różnych technik i technologii edukacyjnych, przyrost wiedzy i umiejętności.  

 

§ 5 

1. Każdy Uczeń może mieć swojego nauczyciela opiekuna, którego zgłosi w formularzu jako nauczyciela 

– koordynatora. Rola nauczyciela-koordynatora w konkursie polega na wspieraniu (merytorycznie i 

koncepcyjnie) uczniów, którzy przygotowują pracę na konkurs. Nauczyciel-koordynator otrzyma 
certyfikat za przygotowanie uczniów do konkursu „Moj@ edukacja”.  

2. Jeden nauczyciel może być opiekunem więcej niż jednego Autora.  

 

III. Konkurs dla Nauczyciela  
 

§ 6 

1. Celem konkursu jest zachęcenie nauczycieli do stosowania różnorodnych technik nowoczesnej edukacji 

w codziennej praktyce dydaktycznej.  

 

2. Zadaniem Nauczycieli w konkursie jest opracowanie i zaprezentowanie narzędzia edukacyjnego, które 

będzie odpowiedzią na pytania: „Jak można nowocześnie uczyć? Jak chciał(a)bym uczyć?” poprzez 

wykorzystanie jednej z wybranych form:  

 
- materiał filmowy,  

- materiał dźwiękowy (podcasty/MP3),  

- prezentacja multimedialna  

- własna edukacyjna strona internetowa / blog edukacyjny,  

- lub wykorzystanie metody mieszanej – zawierającej różne wymienione wyżej formy.  

 

3. Prace Nauczycieli powinny zawierać informacje o tym, w jaki sposób wykorzystują oni nowoczesne 

technologie w nauczaniu szkolnym i jakie rezultaty przynosi korzystanie z TIK.  

 

IV. Zgłoszenie do konkursu  
 

§ 7 

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać wypełniony i podpisany przez Autora formularz oraz 

pracę konkursową. Formularze bez podpisu Autora nie będą przyjmowane.  

 

2. Formularz dostępny jest do pobrania na stronie Edustyle.pl. Należy go wypełnić, podpisać, a następnie 

dostarczyć Organizatorom w jednej z wybranych form:  

a. elektronicznej (skan) na adres: konkurs.mojaedukacja@gmail.com  

b. faksem na numer: 022 642 22 40  

c. lub ewentualnie w formie papierowej na adres:  

 

Think Global Sp. z o.o.  

ul. E. Ciołka 12 lok. 209-212  

01-402 Warszawa  

 

3. Plik z pracą konkursową (jeśli dotyczy) należy dostarczyć Organizatorowi poprzez:  

 

a. wgranie na serwer poprzez stronę Edustyle.pl lub przesłanie na płycie CD/DVD na adres Organizatora: 

Think Global Sp. z o.o., ul. E. Ciołka 12 lok. 209-212, 01-402 Warszawa  

 



 

b. Prace konkursowe w postaci bloga lub strony multimedialnej należy dostarczyć przesyłając link do 

strony/bloga na adres Organizatora: konkurs.mojaedukacja@gmail.com wraz z krótkim opisem, 

zawierającym imię i nazwisko autora, kategorię konkursu oraz nazwę i adres szkoły.  

 

4. Dopuszczalne formaty zapisu plików, to:  

 
a. filmy: MOV, WMV, MP4, FLV, AVI  

b. audio/podkast: MP3, AAC, WAV, M4B  

c. prezentacje: SWF, PDF, PPT, PPTX, KEY, ODP  

d. strony www lub blogi: adres URL  

 

5. Prace przygotowane w formie plików tekstowych nie będą akceptowane w konkursie.  

 

6. W konkursie mogą wziąć udział:  

 

a. Uczniowie publicznych i niepublicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w Polsce (z 

wyjątkiem szkół dla dorosłych), uczęszczający do szkoły na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku 

szkolnym 2011/2012 (kategoria „Uczeń”);  

 

b. Nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), pracujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

w roku szkolnym 2010/2011 lub 2011/2012 (kategoria „Nauczyciel”);  

 

c. Studenci kierunków pedagogicznych, uczelni publicznych i niepublicznych na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej, posiadający status studenta w roku akademickim 2010/2011 lub 2011/2012 (kategoria 

„Nauczyciel”).  

 

7. Każda praca zgłaszana na konkurs powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem Autora (także w 

nazwie pliku – jeśli jest przesyłany do Organizatorów) oraz kategorią konkursu, w której Autor bierze 

udział.  

 

8. Prace konkursowe oraz formularz należy zgłosić najpóźniej do 22 listopada 2011r.  

 

V. Prace konkursowe  
 

§ 8 

1. Praca konkursowa zgłoszona do konkursu może być rezultatem pracy zbiorowej lub indywidualnej. W 

przypadku pracy zbiorowej należy wybrać przedstawiciela zespołu, zwanego dalej Autorem, a w 

formularzu zaznaczyć odpowiednie pole „praca zbiorowa” i wpisać nazwisko przedstawiciela zespołu oraz 

pozostałych Autorów.  

2. Jeden Autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę i być członkiem tylko jednego zespołu 

autorskiego.  

§ 9 

1. Technika wykonania prac jest dowolna przy zachowaniu edukacyjnego charakteru opracowanych 

narzędzi.  

2. Nauczyciele mogą zgłosić na konkurs własne prace już zrealizowane i już stosowane przez nich 

osobiście w nauczaniu.  

 



 

3. Prace w formie strony internetowej lub bloga powinny być prowadzone przynajmniej przez okres 4 

tygodni, pomiędzy 22 maja, a 22 listopada. Nowe treści należy wprowadzać przynajmniej 3 razy w 

tygodniu w okresie realizacji konkursu.  

4. Do każdej pracy w formie bloga lub strony www należy dołączyć licznik użytkowników, w celu 
pokazania statystyk oglądalności.  

5. Treści zamieszczone w blogach/stronach multimedialnych zgłoszonych do konkursu są ogólnodostępne 

dla wszystkich użytkowników internetu i oznaczone licencją Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC-

BY), zaś informacja o tym fakcie upubliczniona jest w treści bloga/strony www.  

 

§ 10 

1. Prace będą oceniane przez Kapitułę powołana przez Organizatora konkursu.  

2. Ocena prac przebiegać będzie według następujących kryteriów:  

a. zgodność z Regulaminem konkursu;  

b. zgodność z tematyką konkursu;  

c. wartość merytoryczna (przystępne i rzetelne udokumentowanie procesu przyswajania i przekazywania 

wiedzy);  

d. wartość dydaktyczna, przydatność do wykorzystania w nauczaniu/uczeniu się (uczniowie mogą 

zaczerpnąć porady nauczyciela, który sprawdzi pracę pod kątem metodycznym);  

e. warsztat wykonania pracy;  

f. kreatywność (wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu się);  

g. atrakcyjność wizualna narzędzia;  

h. multimedialność narzędzia – wykorzystanie w pracy różnorodnych technik przekazywania informacji i 

wiedzy, np. filmów, nagrań dźwiękowych, zdjęć, tekstów, animacji itp.  

i. opis zastosowania narzędzia w praktyce (opis w formularzu zgłoszeniowym)  

j. blogi podlegają dodatkowo kryteriom:  

- aktywność na blogu w okresie pomiędzy 22.05.2011 – 22.11.2011 – zarówno autora, jak i 

odwiedzających (wpisy, komentarze, oceny),  

- treść (styl pisania, sposób prezentacji notek),  

- szata graficzna (klimat, estetyka),  

- wkład pracy (zaangażowanie, kreatywność)  

3. Wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas konferencji w Warszawie, na którą zostaną zaproszeni 

laureaci wraz z nauczycielami-koordynatorami.  

 

§ 11 

1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w konkursie (kryterium formalne) jest spełnienie następujących 

warunków:  
a. osoba przesyłająca pracę jest jej Autorem;  

b. Autorowi pracy przysługują autorskie prawa majątkowe do zawartych w niej treści, jak i multimediów 

(w tym prawa do wykorzystanej muzyki) – z racji bycia Autorem lub korzystania z odpowiedniej licencji 
czy z domeny publicznej;  

c. prawa autorskie do pracy, o której mowa powyżej, nie zostały ograniczone na rzecz osoby trzeciej;  

d. praca nie została wykonana na odpłatne zlecenie;  

e. praca nie została zrealizowana przy udziale członków Kapituły Konkursowej, pracowników oraz 

członków rodzin Organizatora;  

 



 

2. Organizator niezwłocznie poinformuje Autora o skierowaniu przez osoby trzecie ewentualnych roszczeń 

do jego pracy lub jej części.  

 

VI. Nagrody i wyróżnienia  
 

§ 12 

1. W konkursie dla Nauczycieli zostaną przyznane następujące nagrody:  

 

a. jedna nagroda za I miejsce – 4000 PLN  

b. 2 nagrody za II miejsce – po 2800 PLN  

c. 2 nagrody za III miejsce – po 1800 PLN  

d. 5 wyróżnień po 750 PLN  

 

2. W konkursie dla Uczniów nagrody zostaną przyznane w dwóch podkategoriach:  

 

a. Uczeń gimnazjum  

b. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej  

 

3. W kategorii Uczeń szkoły gimnazjalnej zostaną przyznane następujące nagrody:  

 

a. jedna nagroda za I miejsce – 3500 PLN  

b. 2 nagrody za II miejsce – po 2500 PLN  

c. 2 nagrody za III miejsce – po 1500 PLN  

d. 5 wyróżnień – po 750 PLN  

 

4. W kategorii Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej zostaną przyznane następujące nagrody:  

 
a. jedna nagroda za I miejsce – 3500 PLN  

b. 2 nagrody za II miejsce – po 2500 PLN  

c. 2 nagrody za III miejsce – po 1500 PLN  

d. 5 wyróżnień – po 750 PLN  

 

5. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z tytułu 

wygranej w konkursie edukacyjnym, naukowym lub ogłoszonym w mediach, pobiera się zryczałtowany 

podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej kwoty. Wypłacona nagroda zostanie pomniejszona o 

wartość podatku.  

 

6. Decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

 

VII. Postanowienia końcowe  
 

§ 13 

Wybrane prace nadesłane na konkurs zostaną upublicznione w portalu www.Edustyle.pl, jako dobre 

praktyki stosowania nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.  

 

§ 14 

Prace oraz Autorzy, którzy naruszą niniejszy Regulamin, jak również obowiązujące w Polsce przepisy 

prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczeni z 

konkursu.  

§ 15 



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Autorów. Organizator zastrzega 

sobie jednak prawo do usunięcia prac, o ile zawierają treści pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, 

propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, wulgarne, 

obraźliwe lub w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający 

treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Organizatora bądź innych 

Osób.  

§ 16 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z Autorami wybranych prac. 

Organizator skontaktuje się z Autorem dowolną drogą, wykorzystując do tego celu dane przesłane w 
formularzu zgłoszenia.  

2. Organizator jest uprawniony do zamieszczenia w serwisach internetowych, informacjach prasowych 

oraz dokumentacji konkursowej imienia i nazwiska (oraz ew. pseudonimu) Autora, który zostanie 

nagrodzony lub wyróżniony w konkursie.  

3. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi 

się w formularzu) może stanowić przyczynę wykluczenia Autora z konkursu.  

 

§ 17 

1. Z chwilą przesłania pracy na konkurs (wgranie na serwer, o którym mowa w §7 pkt 3a) Organizator 

nabywa własność egzemplarza oraz wszelkie prawa autorskie i majątkowe do biorącego udział w 

konkursie Utworu obejmujące następujące pola eksploatacji:  

 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

c. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

2. Autor wyraża zgodę na wykorzystywanie Utworu i wykonywanie przez Organizatora zależnego prawa 

autorskiego w sposób określony w niniejszym Regulaminie.  

3. Organizatorowi przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie tłumaczeń, nieodpłatnych 

przeróbek i adaptacji dzieła. Na opracowaniach powstałych na podstawie prac (Utworu pierwotnego) 

Organizator nie będzie zobowiązany do zamieszczenia tytułu, jak również imienia i nazwiska bądź 

pseudonimu Autora jako Autora Utworu pierwotnego.  

4. Autor zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu w zakresie:  

 

a. oznaczania Utworów swoim nazwiskiem lub pseudonimem; b. nienaruszalności treści i formy Utworów; 

c. decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności; d. nadzoru nad sposobem korzystania 

z Utworów.  

5. Przekazanie praw autorskich do prac z laureatami nagród może zostać dodatkowo potwierdzone w 

formie umowy, która zostanie zawarta przed wydaniem nagrody. Odmowa podpisania umowy przez 

Autora będzie równoznaczna z wykluczeniem Autora z konkursu. Jeżeli Autor jest osobą niepełnoletnią, 

umowa zostaje zawarta w imieniu Autora z rodzicem lub opiekunem prawnym.  

 



§ 18 

1. Uczestnik konkursu (uczeń lub nauczyciel), przystępując do niego, zobowiązany jest zapoznać się z 

niniejszym Regulaminem konkursu. Przystąpienie do konkursu zgodnie z procedurą zawartą w § 5 jest 

uznane za akceptację przez uczestnika niniejszego Regulaminu.  

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator 

konkursu.  

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu 

realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia konkursu. Uczestnik może w każdej chwili 

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu konkursu, jak również prawo do odwołania 

konkursu bez podawania przyczyny. Nowy Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.  

5. Regulamin opublikowany został przez Organizatora w dniu 16 maja 2011 r.  

 


