
                                                                            
 

REGULAMIN KONKURSU „Szkoła Przyszłości 2050” 

 

§1 
Organizatorzy konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie. 

2. Konkurs ogłoszony jest w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji 2021, 

organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

 

§2 
Cele konkursu 

 

1. Konkurs organizowany jest z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jego celem 

jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych 

w pracy z uczniami w szkole i poza nią.  

 

§3 
Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych w 

Lipnie. 

 

§4 
Zasady konkursu 

1. Przedmiotem konkursu są samodzielne prace, wykonane techniką komputerową. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy w postaci prezentacji 

(maksymalnie 10 slajdów), krótkiego filmu (do 2 min), plakatu w postaci cyfrowej. 

3. Tematyka wykonanych prac powinna obejmować wizję szkoły przyszłości w 

perspektywie czasowej 2050 r. 

4. Uczestnicy konkursu powinni do prac załączyć oświadczenie o zgodzie na publikację 

prac. 

5. Jeżeli na pracy konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając pracę 

zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na 

fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatna publikacje tego wizerunku. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, 

niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

7. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 



 
 
 

§ 5 
Termin i miejsce składania prac 

 
1. Prace należy przesłać najpóźniej do dnia 9 kwietnia 2021r.  

2. Prace przesyłane w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy: 

zstlipno.janusz.waclawiak@gmail.com, w tytule podając Szkoła Przyszłości 2050 – 

praca konkursowa. 

3. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym. 

 

§7 
Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora 

2. Decyzje jury są ostateczne. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 16 kwietnia 2021r.   

 

§8 
Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

2.  Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, 

podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

3.  Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie 

przez Organizatorów z nadesłanych prac. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: 

zstlipno.janusz.waclawiak@gmail.com  

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

 

 

OŚWIADCZENIE 

Ucznia lub Rodzica/ Opiekuna ucznia niepełnoletniego, uczestniczącego w konkursie 

 

Niniejszym oświadczam, że  

 zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje 

wszystkie jego warunki; 

 jestem (moja córka/syn) autorem nadesłanych prac; 

 nadesłane prace nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach; 

 uzyskaliśmy zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich 

wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie 

Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych 

 wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych na potrzeby konkursu 

zgodnie z Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).  

 

 

 

 

…………………….                                         …………………………………………………. 
Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis ucznia lub rodzica/opiekuna  

 

 

 

 


