
 
Termin nadsyłania prac:

30 października 2020

na adres:

mail: kontakt@fundacjaaitwar.pl
lub

ul. Perłowska 12/1
60-182 Poznań, Polska

wiedząca:
Edyta Czernecka

www.slowodziej.pl

O BRZEGINI
SKARB
KONKURS

DLA
NAUCZYCIELI !



REGULAMIN KONKURSU

"O Brzegini skarb"  to konkurs kreatywny dla nauczycieli, których
uczniowie biorą udział w naszym projekcie SłowoDziej.

Nauczycielu!

Dlaczego tylko uczniowie?

To konkurs DLA CIEBIE!
Konkursy dla uczniów to typowe zdarzenie szkolne.

Konkursy dla nauczycieli - tak, są, ale dotyczą dydaktyki, innowacji, podnoszenia

kompetencji... A my mamy dla Państwa konkurs twórczy!  Bo czyż nauczyciel nie może, czy

nie potrafi tworzyć? Zatem - stańcie Państwo do walki o….

„ O Brzegini skarb”
Zasady konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony tylko dla tych nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do

naszych konkursów organizowanych w ramach projektu SłowoDziej
2. Uczestnicy zgłaszają mailowo na adres: kontakt@fundacjaaitwar.pl chęć udziału w

konkursie.

3. Po zgłoszeniu nauczyciel otrzyma dedykowany wiersz lub prozę z kręgu kultury

słowiańskiej. Wokół zadanego tematu wystarczy stworzyć COŚ - wiersz, piosenkę, obraz,

słowo, fotografię, film… cokolwiek, co zachwyci jury.

4. Termin nadsyłania prac upływa 30 października 2020 r.

5. Jury złożone z pracowników i współpracowników Fundacji AITWAR dokona oceny 

i przydzieli nagrody.

6. Organizator, Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR zastrzega sobie prawo do publikacji

nadesłanych prac w mediach telewizyjnych, internetowych, biuletynach i innych,

- nadesłanie pracy wiąże się z przekazaniem praw autorskich do niej organizatorom (art. 50

Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83);

nadesłane prace przechodzą  na własność  organizatora i nie podlegają  zwrotowi,

- udział  w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu i zgodą na

przetwarzanie danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym do

przeprowadzenia konkursu. Administratorem danych jest Fundacja AITWAR. Podanie danych

osobowych przez uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia konkursu.

Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w treść przechowywanych danych osobowych

i żądania ich zmiany lub usunięcia. Żądanie usunięcia jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w

konkursie,

- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian w Regulaminie,

- udział  w Konkursie jest  bezpłatny, a wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody.


