
                                  

                              

                                    
_________________________________________________________________________________   

             

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Konkurs internetowy Pasje Janusza Korczaka, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez 

Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą we Włocławku, ul. Nowomiejska 15 

A, zwane dalej Organizatorem. 

2. Współorganizatorami konkursu są: Firma Agraf oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.  

3. Partnerzy konkursu: Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Serwis Elektroniczna Biblioteka 

Pedagogiczna SBP, Przystanek Korczak, Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

4. Patronat medialny: miesięcznik „Biblioteka w Szkole”, tygodnik „Głos Nauczycielski”, miesięcznik 

„Uczę Nowocześnie”, Częstochowski Biuletyn Oświatowy, Polskie Radio Pomorza i Kujaw.  

5. Sponsor generalny: ProgMan S.A. - firma informatyczna świadczącą usługi na rzecz placówek 

oświatowych oraz innych jednostek budżetowych. 

6. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów w roku 2012 Roku Janusza Korczaka. 

7. Konkurs przeprowadzony zostanie w na platformie zdalnego nauczania MOODLE Organizatora pod 

adresem http://www.etest.cen.info.pl/ 

§ 2 

 Celem Konkursu jest zapoznanie z życiem i dorobkiem Janusza Korczaka oraz wykorzystanie 

środków masowego przekazu oraz otwartych zasobów edukacyjnych jako płaszczyzny nauki  

i rozwijania umiejętności technologicznych. 

 

§ 3 

Do konkursu można przystąpić od 31 stycznia do 31 marca 2012 r. poprzez przesłanie formularza 

rejestracyjnego na adres: konkurspasjekorczaka@cen.info.pl lub zalogowanie się na platformie 

http://www.etest.cen.info.pl/ w Module konkursowym. Od momentu zalogowania się na platformie każda 

grupa uczniowska może wykonywać kolejne zadania w ciągu 45 dni od momentu pierwszego logowania  

(w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia udziału w konkursie).  
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II. Przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu 

§ 4 

ZASADY oraz WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

1.  W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pod kierunkiem 

nauczyciela, z terenu całej Polski, którzy dokonali rejestracji na stronie internetowej Konkursu oraz 

wypełnili formularz rejestracyjny.                         

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostęp do Internetu. 

3. Konkurs ma charakter pracy grupowej, którą kieruje nauczyciel. Grupa może się składać z 2 do 6 

osób. Jedna szkoła może zgłosić do trzech grup uczniowskich. 

4. Do obowiązków nauczyciela będzie należało prowadzenie korespondencji  

z organizatorami drogą e-mailową oraz kontrolowanie terminowego wykonywania zadań przez 

uczniów. 

5. Zadania realizowane podczas konkursu będą miały charakter m.in.: projektu edukacyjnego, prac 

plastycznych i literackich wykonywanych za pomocą dostępnego oprogramowania komputerowego; 

prezentacji multimedialnych, filmu itp. Zadania będą zróżnicowane pod względem trudności  

w zależności od grupy wiekowej. 

6. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie sześciu zadań przygotowanych przez 

organizatorów poprzez platformę zdalnego nauczania. 

7. Uczestnictwo w Konkursie następuje poprzez zalogowanie się na stronie konkursowej, 

zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz wykonywanie zadań umieszczonych na platformie.  

8. Po zalogowaniu oraz prawidłowym wypełnieniu formularza, Organizator w ciągu 48 godzin, zakłada 

wirtualną klasę dla grupy przystępującej do konkursu. 

9. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z ukończeniem kursu zdalnego nauczania, dlatego 

zarówno uczniowie, jak i nauczyciele otrzymają certyfikaty uczestnictwa w kursie e-learningowym. 

10. Podsumowanie konkursu przewidywane jest na czerwiec 2012 r.  

 

§ 5 Ocena prac 

1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję powołaną przez Organizatora. 

2. Komisja wyłoni laureatów konkursu. 

3. Ocena Komisji będzie miała miejsce po zamknięciu konkursu. 

4. Ocenie podlegać będą: pomysł, spójność wykonanego projektu z koncepcją zadania oraz 

kreatywność przy wykonaniu zadań. 
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III. Jury Konkursu 

§ 6 

 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Jury, składające się  

z Organizatora i Współorganizatorów konkursu. 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Jury rozstrzygnie je w głosowaniu zwykłą większością 

głosów. W razie dalszego braku rozstrzygnięcia głos decydujący posiada przewodniczący Jury. 

 

      IV. Nagrody 

§ 7 

 

1. Wśród zwycięzców rozdysponowane będą nagrody rzeczowe. 

2. Nagrody rzeczowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie. 

3. W konkursie przyznane zostaną nagrody w dwóch kategoriach: 

- uczniowie gimnazjów, 

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

 

V. Postanowienia końcowe 

§ 8 

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w Internecie imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji  

o laureatach Konkursu. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w celach konkursowych i promocyjnych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny. 

6. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

7. Organizator nie odpowiada za zmiany wynikłe z przyczyn niezależnych od niego. 

8. Wszystkie informacje na temat Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Organizatora oraz 

instytucji współpracujących nad organizacją konkursu.   

9. Wszelkie zastrzeżenia oraz pytania prosimy kierować pod adres e-mailowy Organizatora: 

konkurspasjekorczaka@cen.info.pl 

 


