REGULAMIN
„Giełdy dobrych praktyk pedagogicznych - »Prace wytwórcze od przedszkola do…«”

1. Organizatorem „Giełdy dobrych praktyk pedagogicznych - »Prace wytwórcze od

przedszkola do…«” jest Pracownia Techniczno - Informatyczna Wojewódzkiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu. Osobami odpowiedzialnymi za
przedsięwzięcie są dr Bronisław Matusz i mgr Bogumiła Wolszczak.
2. „Giełda…” jest skierowana do wszystkich nauczycieli wykonujących prace wytwórcze

z uczniami/podopiecznymi (nie tylko nauczycieli techniki).
3. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do organizatora:
a. zgłoszenia chęci udziału (drogą e-mailową bądź osobiście, w terminie do 30

września 2020 r.),
b. pracy wytwórczej wykonanej dowolną techniką i z dowolnych materiałów

(w terminie do 31 grudnia 2020 r.).
4. Prace wytwórcze dostarczone na „Giełdę…” przez uczestnika muszą być przez niego

samodzielnie wykonane. Uczestnik nie musi być jednak ich pomysłodawcą, autorem
projektu. Wykonawca pracy może zainspirować się np. projektami dostępnymi
w zasobach internetowych, wykonanymi podczas różnego rodzaju warsztatów itp.
5. Prace mogą mieć formę płaską lub przestrzenną. Maksymalny wymiar pracy to 50 cm

w każdej płaszczyźnie.
6. Jeden uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 prace łącznie w dowolnej kategorii

konkursowej:
a. prace wytwórcze przeznaczone dla przedszkola i uczniów klas I-III,
b. prace wytwórcze przeznaczone dla uczniów klas IV-VI,
c. pomoce naukowe.
7. Do każdej pracy wytwórczej poza metryczką (imię, nazwisko, miejsce pracy,

nr telefonu oraz adres e-mailowy wykonawcy) należy dołączyć jej krótki opis
zawierający informacje na temat wykorzystanych materiałów oraz narzędzi, a także
wskazówki dotyczące procesu jej wykonania (w tym również np. szablony elementów
pracy jeśli takie są konieczne).
W opisie należy zawrzeć informację, czy wykonawca pracy jest jednocześnie jej
pomysłodawcą, autorem projektu oraz do której kategorii konkursowej się zalicza.
8. Do prac wytwórczych zaliczających się do trzeciej kategorii konkursowej- „pomoce

naukowe” poza metryczką oraz opisem wykonania pracy należy dołączyć również opis
wykorzystania tej pomocy podczas zajęć z uczniami (załącznik nr 2).
9. Przykładowa metryczka oraz opis pracy są umieszczone w załączniku nr 1.
10. Wszystkie

prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej
w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu, a wybrane spośród nich
również opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie.

11. Podsumowanie „Giełdy dobrych praktyk pedagogicznych” w formie konferencji

odbędzie się w lutym-marcu 2021 r. O terminie spotkania uczestnicy wydarzenia
zostaną poinformowani przez organizatorów drogą e-mailową.
12. Wykonawcy trzech najbardziej interesujących, oryginalnych i innowacyjnych prac

wytwórczych otrzymają tytuł „Twórczego Nauczyciela Województwa Łódzkiego”
w zakresie zadań wytwórczych.
13. Dostarczone prace będą podlegały zwrotowi (autor powinien odebrać pracę w dniu

konferencji).
14. Laureaci poprzedniej edycji „Giełdy...” (2019/2020) mogą zaprezentować swoje prace,

ale bez możliwości ich oceny. Osoby te w drugiej edycji „Giełdy...” stają się członkami
komisji konkursowej.
15. Dostarczenie prac wytwórczych wraz z metryczką i opisem jest równoznaczne

z akceptacją założeń niniejszego regulaminu.
16. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na:

a. ekspozycję pracy konkursowej na wystawie w siedzibie organizatora konkursu,
b. wielokrotne, nieodpłatne publikowanie pracy konkursowej w materiałach
promocyjnych związanych z konkursem, a także w mediach, w tym również na
stronie internetowej oraz witrynach na portalach społecznościowych organizatora
konkursu (Facebook),
c. nieodpłatne przetwarzanie, w tym rozpowszechnianie danych osobowych
uczestnika konkursu w postaci prezentacji jego/jej wizerunku (zdjęcia, zapisów
wideo), zarejestrowanego podczas rozstrzygnięcia konkursu.
17. Osoby biorące udział w konkursie potwierdzają zapoznanie z Klauzulą informacyjną
opracowaną na podstawie RODO.

Klauzula informacyjna na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych
w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. 3 Maja 46; telefon: 42 716 24 72, fax: 42 716 24 71,
e-mail: sekretariat@get.edu.pl
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez uczestników
przystępujących do konkursu. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody ma charakter
dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
3. Ww. dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz realizacji
prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, które Pani/Pana
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w sekretariacie szkoły lub wysłania oświadczenia
o wycofaniu zgody na adres e-mail: sekretariat@get.edu.pl lub listem poleconym na adres
siedziby organizatora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Wyrażona zgoda obowiązuje przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu lub przez
okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji
Zawodowych w Zgierzu lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie
tych danych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, ani udostępniane do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

