ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
ŚLĄSK CIESZYŃSKI W OPOWIEŚCIACH LUDOWYCH
Konkurs adresowany jest do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych
na scenariusz zajęć z edukacji regionalnej

Regulamin
Organizator
Organizatorem konkursu „Śląsk Cieszyński w opowieściach ludowych”, zwanego dalej
konkursem, jest Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Publisher Innowacje” w Cieszynie
oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku Białej Filia w Cieszynie, zwanych
dalej organizatorem.
Cele konkursu
1. Propagowanie oryginalnych, wartościowych materiałów edukacyjnych, zawierających
interesujące dla uczniów treści kształcenia z zakresu edukacji regionalnej.
2. Poszerzanie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat kultury Śląska Cieszyńskiego.
3. Zachęcenie nauczycieli do przygotowywania własnych scenariuszy zajęć.
4. Promocja pracy nauczycieli bibliotekarzy.
5. Stworzenie praktycznej pomocy metodycznej służącej promocji literatury regionalnej
i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnikami konkursu mogą być nauczyciele bibliotekarze pracujący w szkołach
podstawowych z kl. I-VIII oraz klasach gimnazjalnych na terenie powiatu cieszyńskiego.
Szczegółowe warunki konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie scenariusza zajęć do wykorzystania w bibliotece
szkolnej lub innych zajęciach edukacyjnych z podaniem wieku adresatów zajęć.
2. Temat scenariusza do zajęć: Śląsk Cieszyński w opowieściach ludowych.
3. Czas trwania zajęć: godzina lekcyjna.
4. Jeśli w tekście zostaną wykorzystane fragmenty tekstów autora opublikowanych przed
ogłoszeniem konkursu oraz teksty obce, niezbędne jest ich oznaczenie i opisanie
w dołączonej bibliografii.
5. Do scenariusza należy dołączyć praktyczne wskazówki dotyczące warunków ich realizacji
(np. wskazówki dotyczące wykorzystania innych materiałów, podkładu muzycznego,
multimediów itp.).
6. Tekst nie może być wcześniej nigdzie publikowany, a zgłaszający jest jego autorem.

Procedura zgłoszeń
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać tekst w pliku .pdf pocztą elektroniczną na
adres: filia_cieszyn@pbw.bielsko.pl w terminie do 30 marca 2018 r. Scenariusze
przesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
2. Przesłany scenariusz musi zawierać wypełnioną kartę informacyjną zawierającą:
- imię i nazwisko autora scenariusza, adres e-mail, telefon kontaktowy,
- nazwę i adres szkoły,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku autora organizatorowi
konkursu.
Schemat karty informacyjnej i zgody do wykorzystania zamieszczono na końcu regulaminu.
Sposób wyłaniania prac do dalszego upowszechniania
1. Zgłoszone do konkursu materiały oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną
przez organizatora.
2. Ocenie podlegać będą:
- walory dydaktyczno-wychowawcze,
- atrakcyjność i oryginalność przedstawionego materiału.
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Nagrodzony zostanie jeden scenariusz oraz przyznane zostaną dwa wyróżnienia.
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
3. Przewiduje się możliwość opublikowania tekstów jako materiałów metodycznych na
dowolnym nośniku. Nadesłanie materiału na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na jego
ewentualny druk, umieszczenie na stronie internetowej organizatora. Za zamieszczone
materiały na stronach organizatorów nie przewiduje się honorariów.
4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody głównej zwycięzcy nastąpi podczas konferencji
metodycznej dla nauczycieli polonistów, historyków i bibliotekarzy w kwietniu 2018 r.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z zezwoleniem na publikację na stronach www
organizatora oraz w materiałach pokonkursowych prac konkursowych.
3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Dodatkowych informacji udziela: dr Jadwiga Picha – Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka. Filia w Cieszynie, adres e-mail: jadwiga.picha@gmail.com

Karta informacyjna:
Imię i nazwisko autora scenariusza
Adres e-mail autora scenariusza
Telefon kontaktowy autora scenariusza
Nazwa i adres szkoły

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku:
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, numeru telefonu,
adresu e-mail i wizerunku przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej oraz
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje” w Cieszynie w celach
organizacyjnych, ogłoszenia wyników konkursu oraz opublikowania materiałów z finału
konkursu. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o prawie
wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania
oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016
r., poz. 922 z późn. zm.).
Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BielskuBiałej z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 48. Wszystkie dane osobowe podawane
w czasie zgłoszenia są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem
ich ochrony przed dostępem do nich przez osoby trzecie. Przy przetwarzaniu danych
osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające
ochronę tych danych. Administrator danych oświadcza, iż nie udostępnia, ani nie sprzedaje
zbieranych danych osobowych osobom trzecim bez zgody samych zainteresowanych.
*pole obowiązkowe (zaznacz)

