Regulamin VII Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Normalizacja i ja”
w roku szkolnym 2018/2019
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki
przeprowadzenia i uczestniczenia w Konkursie organizowanym przez Organizatora.
2. Organizatorem Konkursu jest Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14,
00-050 Warszawa (zwany dalej „Organizatorem” lub „PKN”).
3. Konkurs skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych wszelkich
typów i ma zasięg ogólnopolski. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
4. Konkurs jest organizowany w dniach od 1 października 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku.
Po terminie zakończenia czasu trwania Konkursu, Zgłoszenia nie będą przyjmowane.
5. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej kreatywnej Pracy Konkursowej. Uczestnik nie
może przenosić praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Konkursie na osoby
trzecie.
6. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami
Regulaminu i zaakceptować jego treść. Skorzystanie z usługi oznacza zobowiązanie do
przestrzegania postanowień Regulaminu.
§2
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.

Udział w Konkursie może wziąć osoba fizyczna, która: w przypadku nauczyciela jest
czynna zawodowo, a w przypadku ucznia nie ukończyła 19 roku życia. W przypadku osób
małoletnich, które nie ukończyły 18 roku życia udział w Konkursie jest możliwy tylko
i wyłączenie za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

2.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy oraz rodziny
pracowników i współpracowników Organizatora.

3.

Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie
oraz do wykluczenia Uczestnika lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie
spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie.

4.

Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu oraz jeżeli jest to konieczne
ze względu na wiek Uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Uczestnik dokonuje
wskazanych czynności poprzez wypełnienie i podpisanie Oświadczenia Uczestnika
Konkursu i przesłanie go razem z pracą konkursową.

5.

Organizator przyjmuje zgłoszenia do Konkursu i prace konkursowe do dnia 31 stycznia
2019 roku.

6.

Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać za pomocą Formularza zgłoszeniowego
znajdującego się na stronie internetowej PKN – Portal wiedzy, Strefa edukacji
http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy
Osoby
zainteresowane
przystąpieniem do Konkursu wypełniają Formularz, przez co akceptują warunki
Regulaminu.

7.

Organizator informuje osoby zgłoszone w elektronicznym systemie rejestracji o
zarejestrowaniu do Konkursu pocztą elektroniczną. Otrzymanie wiadomości
elektronicznej potwierdza rejestrację w systemie.

8.

Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową w tej samej
kategorii.

9.

Prace tekstowe należy przekazać w formacie *.docx, a plastyczne w formacie *.jpg. Prace
plastyczne wykonane inną techniką niż komputerowa należy przetworzyć na formę
elektroniczną.

10. Prace (łącznie z podpisanymi oświadczeniami) należy nadsyłać wyłącznie pocztą
elektroniczną na adres: pknkonkurs@pkn.pl z opcją automatycznego potwierdzenia
odbioru. Potwierdzenie odbioru zostanie przekazane wysyłającemu.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub pocztą
elektroniczną.
12. O terminie i miejscu wręczenia nagród zwycięzcy i wyróżnieni uczestnicy zostaną
powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Organizator nie przewiduje
informowania Uczestników, którzy nie zostali zwycięzcami.
13. Organizator udziela informacji na temat Konkursu w formie korespondencji elektronicznej
pod adresem e-mail: pknkonkurs@pkn.pl oraz telefonicznie pod numerem 22 556-76-39.
14. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia
laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję Konkursową (dalej „Komisja”). W skład
Komisji wejdzie przedstawiciel Organizatora i zgłoszeni przedstawiciele ośrodków
doskonalenia nauczycieli współpracujących z organizatorem.
§3
Cele Konkursu
1. upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych
i normalizacji w życiu codziennym;
2. zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm
do swoich zajęć lekcyjnych.
§4
Zadania konkursowe
1. Zadaniem konkursowym dla uczniów w kategorii „Esej” jest napisanie opracowania na
temat: „Normy + miasto = Smart City”.
2. Zadaniem konkursowym dla uczniów w kategorii „Grafika” jest wykonanie dowolną techniką
pracy graficznej na temat: „Normy + miasto = Smart City”.
3. Zadaniem konkursowym dla uczniów w kategorii „film” jest nakręcenie krótkiego filmu
telefonem komórkowym lub kamerą na temat: „Normy + miasto = Smart City”.
4. Zadaniem konkursowym dla nauczycieli jest przygotowanie scenariusza lekcji – na jedną
godzinę lekcyjną obejmujący obszar tematyczny konkursu , który może być wykorzystany
w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§5
Wymagania dotyczące prac konkursowych
Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania:
1. Kategoria „Esej”: praca powinna być napisana zgodnie z obowiązującymi zasadami pisania
esejów i dostarczona w formacie *.docx. Pracę należy podpisać imieniem
i nazwiskiem autora w lewym górnym rogu pierwszej strony opracowania. Należy również
podać nazwę szkoły i adres. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora
w tytule pliku.
2. Kategoria „grafika”: praca powinna być formą graficzną zrealizowaną na jednej stronie
formatu A4 (210 x 297 mm, w układzie wyłącznie pionowym). Praca może być
zrealizowanej dowolną techniką. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem
autora w tytule pliku.
3. Kategoria „Film”: praca powinna polegać na nakręceniu krótkiego (do 4 minut) filmu
w formacie MP4, MPG lub AVI. Dane autora/autorów powinny być zawarte w treści filmu.
4. Kategoria „Scenariusz lekcji”: powinna polegać na opracowaniu, które może zawierać
podstawowe wiadomości nt. normalizacji, krótkie konkursy, filmy i inne formy interaktywne.
Praca powinna zawierać dane dotyczące autora.
Uwaga 1.: Prace nie mogą zawierać logotypu Organizatora.
Uwaga 2.: W kategorii „Film” dopuszcza się do 3 osób jako zespół współautorów pracy.
§6
Nagrody
W ramach Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody:
1. Dla nauczycieli za zajęcie:
a) I miejsca – opublikowanie pracy i nagroda w postaci bomu podarunkowego o wartości
700 pln do realizacji w jednej z sieci sklepów ze sprzętem agd/rtv;
b) II miejsca – opublikowanie pracy i nagroda w postaci bonu podarunkowego o wartości
500 pln do realizacji w jednej z sieci sklepów ze sprzętem agd/rtv;
c) III miejsca – opublikowanie pracy i nagroda w postaci bonu podarunkowego o wartości
400 pln do realizacji w jednej z sieci sklepów ze sprzętem agd/rtv;
oraz dyplomy uznania.
2. Dla uczniów za zajęcie:
a) I miejsca – opublikowanie pracy i nagroda rzeczowa w postaci hulajnogi;
b) II miejsca – opublikowanie pracy i nagroda rzeczowa w postaci
skatebord’u/longboard’u;
c) III miejsca – opublikowanie pracy i nagroda rzeczowa w postaci smartwatch’a;
oraz dyplomy uznania.
3. Nauczyciele – opiekunowie prowadzący prace uczniów otrzymają dyplomy.
4. W przypadku nagrodzenia pracy w kategorii „Film”, zrealizowanej przez zespół, każdy z jej
twórców otrzymuje równorzędną nagrodę rzeczową.
5. Organizator nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z odbiorem nagród, takich jak
koszty przejazdu i utrzymania w miejscu odbioru nagród.
6. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§7
Praca Komisji Konkursowej
1. Prace konkursowe będą punktowane. Komisja za jedną pracę konkursową może przyznać
maksymalnie 100 punktów.
2. Punktacja poszczególnych elementów pracy konkursowej, w odniesieniu do zadań
określonych w § 5 pkt 1 i 4 Regulaminu, będzie kształtować się następująco:
a) poprawność merytoryczna lub merytoryczna i metodyczna – od 0 do 70 pkt;
b) precyzja i spójność wypowiedzi – od 0 do 10 pkt;
c) poprawność językowa – od 0 do 10 pkt;
d) ogólny odbiór pracy – od 0 do 10 pkt.
3. Punktacja poszczególnych elementów pracy konkursowej, w odniesieniu do zadań
określonych w § 5 pkt 2 i 3 Regulaminu, będzie kształtować się następująco:
a) poprawność merytoryczna – od 0 do 60 pkt;
b) jakość i ogólny odbiór pracy – od 0 do 40 pkt.
4. Komisja przyzna punkty według własnej oceny. Od decyzji Komisji nie przysługuje
odwołanie.
5. Laureatami konkursu zostają osoby z każdej grupy i kategorii, których prace konkursowe
otrzymają najwyższą liczbę punktów. Pierwsze miejsce zostanie przyznane osobie, której
praca konkursowa otrzyma największą liczbę punktów. Kolejne miejsca zostaną przyznane
osobom, których prace konkursowe otrzymają kolejno największą liczbę punktów w
porządku malejącym.
6. Komisja sporządzi protokół ze swoich obrad.
7. Nagrody przyznaje Komisja.
§8
Obowiązki Partnerów metodycznych oraz Organizatora
1. Partner metodyczny jest zobowiązany do:
a) wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Organizatorem;
b) rozpropagowania informacji o Konkursie oraz materiałów o normalizacji w środowisku,
a także zachęcanie do udziału w Konkursie;
c) wyznaczenia osoby do prac w Komisji i czynnego uczestnictwa w ocenie nadesłanych
prac.
2. Organizator ma obowiązek umieszczenia logo Partnera metodycznego na wszystkich
materiałach informacyjnych o Konkursie.
§9
Uprawnienia i obowiązki Uczestników Konkursu
1. Każdy Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe
przysługujące mu do wytworzonego w ramach Konkursu dzieła, które uprawniają
Organizatora do nieograniczonego w czasie rozporządzania dziełem w całości i we
fragmentach, w kraju i za granicą, przez cały czas trwania tych praw, także w celach
informacyjnych i promocyjnych na podanych niżej polach eksploatacji:

a)

utrwalanie na wszelkich nośnikach informacji;

b)

zwielokrotnienie określoną techniką;

c)

wprowadzenie do obrotu, w tym poprzez sieć Internet;

d)

wprowadzenie do pamięci komputerowej;

2. Każdy Uczestnik Konkursu składa oświadczenie za pomocą Formularza zgłoszeniowego
§ 10
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu.
3. Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie będą udostępnione na stronie
internetowej PKN - Portal wiedzy, Strefa edukacji http://wiedza.pkn.pl/web/strefaedukacji/oswiata-konkursy
4. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu, a jeżeli to konieczne, jego rodzica
lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników
tak długo, jak będzie to konieczne w związku z prezentowaniem prac Konkursowych oraz
promocją Organizatora na jego stronach internetowych i mediach społecznościowych,
jednakże nie dłużej niż 8 lat od zakończenia konkursu.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia skargi na proces przetwarzania jego danych
przez Organizatora do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych (UODO).
6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich usuwania,
przenoszenia, aktualizacji, usuwania oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat.
W celu skorzystania ze swoich praw Uczestnik Konkursu powinien wysłać wiadomość na
adres e-mail: pknkonkurs@pkn.pl
§ 11
Reklamacje i odpowiedzialność
1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorującego (UODO).
2. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika Konkursu o odrzuceniu jego
Zgłoszenia Konkursowego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia
Konkursowego ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem,
przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika Konkursu.
4. Jeżeli Uczestnik Konkursu ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Konkursu może
wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres
pknkonkurs@pkn.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 2 dni roboczych.
Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem
poczty elektronicznej, na adres z którego została złożona reklamacja. Organizator
przyjmuje reklamacje od momentu ogłoszenia Konkursu do 2 dni po ogłoszeniu listy
Zwycięzców. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W
sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą
powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie są ostatecznie rozstrzygane przez Organizatora.
3. Organizator dopuszcza możliwość rozszerzenia Konkursu na placówki oświatowe inne niż
wymienione w § 1 pkt 3 Regulaminu.
4. Wszystkie dokumenty, informacje oraz zmiany dotyczące Konkursu będą publikowane na
stronie internetowej PKN – Portal wiedzy http://wiedza.pkn.pl/web/strefaedukacji/oswiata-aktualnosci
5. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

