zał. 5
Regulamin konkursu
na najlepsze działania w ramach projektu
„Ślady bohaterów”
I. Organizator
1. Organizatorem konkursu na najlepsze działania w ramach projektu "Ślady bohaterów" jest
Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej z siedzibą w Nowym Sączu, wpisana do Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS
0000499433, zarejestrowanym numerze NIP 7343524404 i REGON 123057743.
2. Konkurs jest częścią projektu "Ślady bohaterów", realizowanego przez Fundację Centrum
Edukacji Mobilnej, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w
ramach Programu „Patriotyzm Jutra".
II. Cele konkursu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zmotywowanie grup projektowych do ciekawych działań - wyłonienie najlepszych działań.
Zwiększenie wiedzy na temat roli i znaczenia lokalnych bohaterów w regionie.
Zwiększenie więzi z regionem i postaw patriotycznych.
Rozwój zainteresowań historycznych i poznanie warsztatu pracy historyka.
Promocja regionu przez promocję zasłużonych dla niego osób.
Rozwój tzw. kompetencji miękkich tj. umiejętności współdziałania, wykorzystywania
dostępnych technologii, prezentacji efektów pracy.

III. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do 10 grup projektowych biorących udział w projekcie.
2. Sprawozdanie z działań w imieniu grupy projektowej składa opiekun grupy, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w regulaminie.
IV. Przedmiot oceny konkursowej
1. Przedmiotem oceny konkursowej są działania grupy opisane w sprawozdaniu wg wzoru
stanowiącego załącznik 6. Oceniany będzie opis przeprowadzonych działań z dołączonym
scenariuszem oraz innymi wypracowanymi materiałami stanowiącymi integralną część
sprawozdania.
2. Przy ocenie sprawozdania brane będą pod uwagę następujące elementy:
a. realizacja działań zgodnie z harmonogramem (załącznik 2),
b. wykorzystanie metod aktywizujących młodzież do samodzielnego odkrywania
stawianych przed nią problemów,
c. korzystanie z wielu źródeł w tym zasobów sieci w zbieraniu informacji o wybranej
osobie,
d. wyartykułowanie znaczenia danej postaci,
e. promocja projektu i udział społeczności szkolnej w jego realizacji.
f. realność przeprowadzenia zajęć o wybranym bohaterze w innych szkołach na
Sądecczyźnie w oparciu o załączony scenariusz,
g. wyjątkowość podejmowanych działań.

V. Terminarz konkursu
1. Sprawozdania na podstawie których wyłaniane będą najlepsze działania, przesyłać można
od 25.11.2016 do 02.12.2016 roku na adres e-mail:biuro@edumobile.pl (temat emaila:
sprawozdanie konkursowe "Ślady bohaterów"). W ciągu 24 godzin zgłaszający otrzyma e-mail
zwrotny, potwierdzający otrzymanie pracy przez organizatora.
2. Ogłoszenie wyników konkursu: 9 grudnia 2016, na stronie internetowej projektu.
VI. Nagrody
1. Zostaną wyłonione 3 najlepsze działania projektowe (I, II, III miejsce). W przypadku wysokiego
poziomu pozostałych prac, organizator może przyznać wyróżnienia.
2. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Pula nagród w konkursie - 1500 zł.
Wartość nagród przypadających za poszczególne miejsca może być zróżnicowana.
3. Do nagród wydanych zwycięzcą, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w
wysokości 11,11% wartości rynkowej przyznanej nagrody rzeczowej. Nagroda pieniężna nie
zostanie wydana zwycięzcom konkursu, lecz zostanie przeznaczona w całości na zapłatę
należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Postanowienie to ma zastosowanie do
tych nagród w stosunku do których nie ma zastosowania zwolnienie od podatku dochodowego
od osób fizycznych.
VII. Dane osobowe, ochrona wizerunku, prawo autorskie i licencje
1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z konkursem jest organizator
konkursu, który zapewnia, że dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133,
poz. 883 ze zm.) na cele realizacji konkursu.
2. W przypadku materiałów wykorzystujących wizerunki osób, do sprawozdania dołączyć należy
pisemną zgodę tych osób/prawnych opiekunów na ich publikowanie i rozpowszechnianie,
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 3.
3. Uczestnicy konkursu, mają obowiązek przestrzegania ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t.). Opiekun zespołu oświadcza, że
podejmowane pod jego kierunkiem działania i przekazywane materiały (np. zdjęcia, filmy,
sprawozdanie ze scenariuszem i biogramem) nie naruszają przepisów prawa, ani prawem
chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku i praw autorskich oraz są w pełni
uprawnieni do ich przekazania organizatorowi, który publikował je będzie na Licencji Creative
Commons Uznanie Autorstwa (CC-BY). Za naruszenia praw osób trzecich wynikających z
przekazywanych materiałów, odpowiadają ich autorzy.
4. Opiekun zespołu projektowego udziela organizatorowi na przekazywane materiały, których
jest autorem, a które nie były przedmiotem odrębnych umów, nieodpłatnej nieograniczonej w
czasie licencji na wykorzystywanie w całości lub fragmentach treści w nich zawartych oraz ich
modyfikowanie w publikacjach drukowanych i elektronicznych (w tym w Internecie), prasie,
radiu, telewizji. Warunki licencji odpowiadają warunkom licencji Creative Commons Uznanie
Autorstwa (CC-BY).
VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu jak również do przerwania lub
przedłużenia konkursu w każdym czasie.
2. W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym regulaminem
decyduje organizator.

