REGULAMIN KONKURSU
NA SCENARIUSZ METODYCZNY
„Wokół mikrokosmosu Prawieku”
W ramach projektu „Prawiek ‒ mikrokosmos” Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie
ogłasza konkurs na scenariusz metodyczny zajęć dla młodzieży pod hasłem:
„Wokół mikrokosmosu Prawieku”
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§1
Organizatorem konkursu jest Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie (PIK).
Przedmiotem konkursu jest stworzenie scenariusza zajęć edukacyjnych dla młodzieży
(lekcji przedmiotowej, zajęć wychowawczych lub innych form edukacyjnych) z
wykorzystaniem instalacji artystycznej „Prawiek – mikrokosmos”, inspirowanej książką pt.
„Prawiek i inne czasy” Olgi Tokarczuk, znajdującej się na rynku miejskim w Legionowie.
Celem konkursu jest zainspirowanie nauczycieli do opracowania atrakcyjnego scenariusza
zajęć dotyczących twórczości Olgi Tokarczuk oraz zachęcenie nauczycieli do tworzenia
autorskich propozycji dydaktycznych.
Wymogi wobec zgłaszanego w ramach konkursu scenariusza zajęć lekcyjnych:
− jest oryginalną, autorską propozycją i nie był dotychczas publikowany,
− nie narusza w żaden sposób praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich,
− zawiera treści zawarte w tematyce konkursu.
W strukturze scenariusza należy uwzględnić następujące elementy:
− temat lekcji,
− adresata,
− czas trwania zajęć,
− wprowadzenie,
− cele,
− metody,
− formy pracy,
− środki dydaktyczne,
− przebieg zajęć,
− załączniki,

− bibliografię.
5. Wszystkie materiały źródłowe muszą być odpowiednio oznaczone i nie mogą naruszać
praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.
6. Zwycięski scenariusz zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora.
7. Najlepsze scenariusze zostaną wykorzystane do stworzenia przewodnika metodycznego
opublikowanego na stronie PIK.
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§2
Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół z terenu powiatu
legionowskiego.
Każdy z uczestników może nadesłać jeden scenariusz zajęć.
Prace konkursowe należy przesłać do 23 grudnia 2021 r. (włącznie).
Pracę należy dostarczyć w formie elektronicznej e-mailem na adres:
dyrektor@pik.legionowski.pl. W temacie e-maila należy wpisać hasło: Scenariusz.
Autor scenariusza jest zobowiązany do podania danych, takich jak: imię i nazwisko,
nauczany przedmiot, szkoła, telefon kontaktowy, e-mail.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.pik.legionowski.pl oraz
na
profilu
organizatora
na
portalu
Facebook
(www.facebook.com/powiatowa.instytucja.kultury).
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 30 grudnia 2021 r.

§3
Oceny scenariuszy oraz wyboru laureatów i wyróżnień dokona jury konkursu powołane
przez dyrektor Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.
Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda – honorarium w wysokości 2000 zł
brutto płatne na podstawie umowy o dzieło. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, w
przypadku zwycięstwa, do wypełnienia formularza do umowy o dzieło w dniu 30 grudnia
2021r., w celu jej zawarcia i realizacji do 31 grudnia 2021 r.
§4
Uczestnik konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie
przez organizatora zgłoszonej pracy, z poszanowaniem autorskich praw osobistych autora,
do celów związanych z organizacją, przebiegiem, promocją konkursu lub w innych
sytuacjach wynikających z postanowień statutowych Powiatowej Instytucji Kultury
w Legionowie.
Autorzy zgłoszonych do konkursu prac udzielają Powiatowej Instytucji Kultury
w Legionowie nieodpłatnego i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie
z poszanowaniem autorskich praw osobistych.
Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie
narusza ona praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
§5
Administratorem danych osobowych, nadesłanych w związku z konkursem, jest Powiatowa
Instytucja Kultury w Legionowie, ul. Sowińskiego 15, 05-120 Legionowo; dane kontaktowe
do inspektora ochrony danych: iod@pik.legionowski.pl.
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Dane osobowe:
•

będą przetwarzane w celu realizacji konkursu, na podstawie wyrażenia zgody przez
uczestnika konkursu;

•

będą upubliczniane w zakresie imienia i nazwiska (np. na stronie internetowej
Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie www.pik.legionowski.pl oraz na portalu
społecznościowym www.facebook.com/powiatowa.instytucja.kultury);

•

będą przechowywane nie dłużej, niż wynika to z obowiązujących przepisów
w zakresie archiwizowania dokumentów;

• nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, ich
sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania od administratora danych ograniczenia
przetwarzania jego danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych
danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także żądania usunięcia jego danych
osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkowało
niezakwalifikowaniem do konkursu.
Przystępując do konkursu, każdy uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego
regulaminu i jego warunki.

§6
Scenariusze zgłoszone do konkursu pozostaną w zbiorach Powiatowej Instytucji Kultury
w Legionowie.
Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość odwołania
konkursu w czasie jego trwania.
W przypadku odwołania konkursu nadesłane scenariusze nie będą wykorzystywane przez
organizatora.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
organizator.

