
 

Regulamin 

Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka, zwany dalej Organizatorem, 

z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa. 

2. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs oraz warunki uczestnictwa. 

3. Konkurs jest ogłoszony w związku z podjętą przez Sejm RP w dniu 16 września 2011 

roku Uchwałą ustanawiającą rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka (z inicjatywy 

Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, na wniosek Rzecznika Praw 

Dziecka). 

4. Celem konkursu jest: 

− propagowanie praw dziecka; 

− upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży myśli pedagogicznej Janusza 

Korczaka, który zapoczątkował niezmiernie ważne przeobrażenia w postrzeganiu 

osoby dziecka, stając się prekursorem działań podejmowanych na rzecz dzieci 

i walki o ich prawa; 

− wykorzystanie zdobywanej przez studentów wiedzy o prawach dziecka (podczas 

przygotowywania się do tworzenia scenariusza cyklu zajęć lekcyjnych) dla 

propagowania w przyszłości, po osiągnięciu statusu nauczyciela, idei 

korczakowskich, które przeniknęły do polskiego sytemu oświaty. Obecnie nie 

zawsze są one faktycznie realizowane, w szczególności w aspekcie 

indywidualnego podejścia wychowawców do każdego dziecka. 

 

II. Założenia organizacyjne 

1. Konkurs jest skierowany do pedagogów, wychowawców, nauczycieli i studentów 

wyższych uczelni. 

2. Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie scenariusza cyklu zajęć 

o prawach dziecka (od 5 do 9 jednostek lekcyjnych), zwanego dalej „pracą 

konkursową”, do dnia 15 lutego 2012 roku (decyduje data złożenia pracy konkursowej 

w Biurze Rzecznika Praw Dziecka lub data stempla pocztowego) opatrzonej 

dopiskiem: „Konkurs – cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji 

w praktyce”. Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac. Nadesłana praca konkursowa nie 



 

podlega zwrotowi. Uwaga: Pracę konkursową należy złożyć lub przesłać w wersji 

elektronicznej – płyta CD (opatrzonej dopiskiem „Konkurs – cykl zajęć edukacyjnych 

o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce” oraz imieniem i nazwiskiem autora), 

a także w wersji papierowej. 

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski i trwa od 15 grudnia 2011 roku do 15 lipca 2012 

roku. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach: 

− cyklu zajęć o prawach dziecka dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,  

− cyklu zajęć o prawach dziecka dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,  

− cyklu zajęć o prawach dziecka dla uczniów gimnazjum, 

− cyklu zajęć o prawach dziecka dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

III. Oświadczenia uczestnika  

1. Uczestnik Konkursu podpisując formularz zgłoszeniowy, według wzoru stanowiącego 

załącznik do niniejszego Regulaminu, oświadcza, że: 

a) przysługują mu wszelkie prawa autorskie do nadesłanych scenariuszy, 

składających się na cykl zajęć o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce.  

b) Przenosi na Organizatora – nieodpłatnie na czas nieoznaczony – autorskie prawa 

majątkowe do nadesłanych scenariuszy zajęć z prawem ich wykorzystania na 

wszelkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. 

Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w tym m.in. do: publikowania ich na stronach 

internetowych oraz w innych publikacjach pokonkursowych – uprawnienie to 

dotyczy wielokrotnego wykorzystania i nie jest ograniczone w czasie i co do 

terytorium; 

c) wraz z przystąpieniem do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych (w tym na opublikowanie nazwy uczelni, którą reprezentuje) dla potrzeb 

przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 

z późn. zm.); 

d) prawa autorskie do scenariuszy zajęć pozostają własnością autora – z tego tytułu 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania 

przeciw Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie 



 

jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną 

odpowiedzialność z tytułu wad prawnych przedstawionego scenariusza 

(uprawnienie to przysługuje Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie 

oświadczeń złożonych przez autora scenariuszy, wymienionych w pkt 9 a), b), c); 

e) zapoznał się z treścią Regulaminu, który w całości akceptuje. 

2. Dane uczestników Konkursu, którzy nie zostali laureatami, zostaną komisyjnie 

zniszczone po zakończeniu konkursu. 

3. Rzecznik Praw Dziecka zastrzega sobie prawo do wyboru poszczególnych scenariuszy 

do publikacji, ich bezpłatnego prezentowania i publikacji w celach promocyjnych oraz 

w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych przez niego przygotowanych. 

 

IV. Harmonogram konkursu 

1. Przekazanie informacji o konkursie Dyrektorowi Departamentu Nadzoru i Organizacji 

Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kuratorom 

Oświaty, Dyrektorom Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie – do 10 grudnia 2011 roku. 

2. Przesyłanie pracy konkursowej do Biura Rzecznika Praw Dziecka – do 15 lutego 2012 

roku. 

3. Ocena pracy konkursowej przez Komitet Konkursowy – po 1 marca 2012 roku. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników – do 15 lipca 2012 roku, z udziałem 

laureatów konkursu. 

 

V. Wymogi dotyczące scenariusza 

1. Zgłoszone scenariusze, składające się na cykl zajęć o prawach dziecka muszą spełniać 

następujące kryteria: 

a) nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane, 

b) zgłaszający musi być ich autorem, 

c) muszą być nadesłane w określonym przez Rzecznika terminie, 

d) nawiązywać tematyką do praw dziecka, 

e) być poprawne pod względem metodycznym i merytorycznym, 

f) zajęcia mają trwać nie dłużej niż 45 minut (dotyczy każdego scenariusza, 

składającego się na cykl), 

g) w razie korzystania z materiałów innych autorów muszą wskazywać pełną 

bibliografię. 



 

2. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową, tj. scenariusz 

jednego cyklu zajęć o prawach dziecka, po uprzednio dokonanym przez siebie 

wyborze kategorii – grupy wiekowej, do której będą one skierowane. 

3. Do pracy konkursowej należy dołączyć:  

a) kartę zgłoszeniową, 

b) dodatkowe materiały (środki dydaktyczne) opracowane przez uczestnika konkursu 

służące realizacji celów zajęć. 

4. Prace konkursowe nie spełniające wymogów określonych w punktach 16-18 podlegają 

odrzuceniu i nie będą uwzględniane w dalszych pracach Komisji Konkursowej. 
 

VI. Nagrody 

1. W konkursie na scenariusz cyklu zajęć o prawach dziecka laureatom zostaną 

przyznane nagrody pieniężne: I nagroda – 3.000 PLN, II nagroda – 2.000 PLN, III 

nagroda – 1.000 PLN, odrębnie w każdej ze wskazanych w punkcie 8 Regulaminu 

kategorii wiekowych1

 

. 

VII. Komisja konkursowa 

1. Prace podlegać będą ocenie powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka Komitetu 

Konkursowego, w skład którego wejdą przedstawiciele Biura Rzecznika Praw 

Dziecka i autorytety naukowe, reprezentujące specjalności związane z tematyką 

konkursu. Decyzje o zakwalifikowaniu i przyjęciu pracy konkursowej oraz jej oceny 

pod względem merytorycznym i formalnym dokonuje Komitet Konkursowy powołany 

przez Rzecznika Praw Dziecka. 

2. Ocena merytoryczna prac konkursowych będzie dokonywana w oparciu o następujące 

kryteria: 

 Możliwość praktycznego wykorzystania, 

 Poprawność metodyczna, 

 Atrakcyjność metod pracy i środków dydaktycznych. 

3. Komitet konkursowy może zrezygnować z przyznania nagród. 

4. Decyzje Komitetu Konkursowego zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku 

równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu 

                                                           

1 Rzecznik Praw Dziecka zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 



 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie internetowej 

Rzecznika Praw Dziecka. 

2. Osoby, które podadzą nieprawdziwe informacje lub naruszą w związku z udziałem 

w konkursie prawa osób trzecich, zostaną automatycznie wykluczone z Konkursu. 

3. Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym zostaje udostępniony na 

stronie www.brpd.gov.pl. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu, a także zmiany terminu 

ogłoszenia wyników, w razie wystąpienia od niego przyczyn niezależnych. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 lipca 2012 roku. 

6. Wszelki kwestie sporne, związane z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz 

przebiegiem Konkursu rozstrzyga Rzecznik Praw Dziecka. 

7. Decyzja Rzecznika Praw Dziecka jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 



 

Załącznik Nr 1  

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie na cykl zajęć edukacyjnych o prawach 

dziecka i ich realizacji 

imię i nazwisko uczestnika ……………………….……………………………….…………… 

adres zamieszkania: ………………………………………………..……………….…………... 

kod, nazwa miejscowości: …………………………………………...……………….………… 

nazwa i adres uczelni/szkoły/placówki: ……………………..…………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

2. Oświadczenie: 

Oświadczam, iż:  

1. Zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu konkursu i w całości ją akceptuję. 

2. Przysługują mi wszelkie prawa autorskie do nadesłanych scenariuszy, składających się 

na cykl zajęć o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce. 

3. Przenoszę na Organizatora – nieodpłatnie na czas nieoznaczony – autorskie prawa 

majątkowe do nadesłanego scenariusza na wszelkich polach eksploatacji  

w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w tym 

m.in. do: publikowania scenariusza na stronach internetowych oraz w innych 

publikacjach pokonkursowych – uprawnienie to dotyczy wielokrotnego publikowania 

i nie jest ograniczone w czasie i co do terytorium. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji 

Konkursu (w tym na opublikowanie nazwy uczelni/szkoły, którą student/nauczyciel 

reprezentuje) dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych  

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 z późn. zm.); 

 

 

…………………………………………………….. 

Podpis uczestnika   

 


