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Regulamin konkursu na scenariusz zajęć 
 

§1 ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest Forum Polskich Szkół w Holandii, organizacja dachowa zrzeszająca Polskie 

Szkoły z terenu Holandii.  

  

§2 PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie scenariusza zajęć lub cyklu zajęć do wykorzystania w 

pracy z dziećmi polonijnymi o tematyce związanej z generałem Maczkiem lub generałem 

Sosabowskim i polsko-holenderskiej historii związanej z tymi osobami. 

2. W scenariuszu należy wskazać temat lekcji, przedmiot, cele, metody i sposób realizacji oraz metody 

ewaluacji. 

3. Zajęcia powinny być skierowane do grupy dzieci polonijnych (w wybranym przez uczestnika 

przedziale wiekowym). 

4. Opracowane zajęcia swoją treścią, rodzajem oraz zakresem czynności, wykorzystanymi metodami i 

formami dydaktycznymi powinny być dostosowane do grupy wiekowej i z uwzględnieniem 

specyfiku wymagań uczniów polonijnych. 

5. Materiały dodatkowe stanowiące pomoc dydaktyczną podczas realizacji zajęć muszą być załączone 

do scenariusza w formie umożliwiającej ich dalsze wykorzystanie. 

 

§3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Konkurs 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i jest nieodpłatny. 

2. Konkurs jest jednoetapowy.  

Uczestnicy 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być nauczyciele pracujący w polonijnych szkołach na terenie Holandii. 

4. Udział w Konkursie mogą wziąć tylko osoby indywidualnie.  

Prace konkursowe 

5. Każdy z Uczestników może nadesłać do 5 prac konkursowych. 

6. Zgłaszany do konkursu scenariusz nie może być wcześniej nigdzie publikowany, a zgłaszający 

uczestnik musi być autorem scenariusza 

Pozwolenia 

7. 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. 

8. Autorzy zgłoszonych do konkursu prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnego i 

bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych. 

9. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie narusza ona 

praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich). 

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników Konkursu. 

11. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
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§4 CEL KONKURSU 

 

Celem konkursu jest:  

1. Rozwijanie kompetencji metodycznych. 

2. Dzielenie się wiedzą. 

3. Popularyzowanie wiedzy historycznej związanej z tematem konkursu. 

4. Integrowanie środowiska nauczycielskiego 

5. Promowanie nowoczesnych metod i form pracy z czytelnikami i uczniami 

6. Zachęcenie nauczycieli do tworzenia autorskich propozycji dydaktycznych.  

 

§5 Dane autorów prac konkursowych 

W mailu zgłoszeniowym należy wysłać: 

1. Pracę konkursową napisaną w wordzie 

2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy z podaniem danych osobowych: imię i nazwisko, nauczany 

przedmiot, szkoła, telefon kontaktowy, e-mail. 

 

§6 Terminarz konkursu 

● Marzec 2022 – ogłoszenie konkursu 

● Wrzesień (do 10.09) Termin nadsyłania prac konkursowych 

● Październik 2022 – ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród 

 

Prace należy przesłać mailem na adres: info@fpsn.nl do 10.09.2022.   

Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

 

§7 Rozstrzygnięcie konkursu  

Jury:  

1. Jurorzy konkursu zostaną powołani przez Organizatora konkursu. 

2. Werdykt jurorów jest niepodważalny. 

3. Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody.  

4. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w październiku 2022 roku. 

 

Kryteria oceny:   

1. Zgodność z przedmiotem konkursu. 

2. Poprawność metodyczna scenariusza. 

3. Poprawność merytoryczna treści lekcji. 

4. Wartościowość i atrakcyjność lekcji dla uczniów 

 

Nagrody:  

● Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę finansową i nagrody rzeczowe ufundowane przez 

organizatorów, partnerów konkursu oraz sponsorów 

● Najciekawsze prace (laureatów i osób wyróżnionych) zostaną opublikowane na stronach 

organizatora i partnerów konkursu 

 

§8 Dane osobowe 

mailto:info@fpsn.nl
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● Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. 

● Administratorem danych osobowych uczestników jest Forum Polskich Szkół w Holandii info@fpsn.nl  

● Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

● Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody 

nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

 

§9 Postanowienia końcowe 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy z Organizatorem: info@fpsn.nl 
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Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

Formularz zgłoszeniowy: 

 

Temat/ tytuł:   ………………………………………………………………………..……......…..................................................................……… 

Przedział wiekowy uczniów dla których przeznaczony jest scenariusz:  

............................................................................. 

Imię i nazwisko autorki/autora  pracy     

…………........……………..….......................................……...…………………..……..………… 

Szkoła polonijna (jeśli dotyczy) …………………………………………....……………...........................………………...............……………….. 

Telefon kontaktowy  

……………………………………………………………......…………............................……………........………………………. 

Kilka słów o autorze pracy: 

................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

Akceptuję warunki niniejszego regulaminu 

 

 

 

……………………………………..................................…………………… 

Miejscowość i data 

 

 

…………………………………………………………………………………………….....… 

Podpis uczestnika konkursu 


