
REGULAMIN KONKURSU 

“ROZUMIEM, SZANUJĘ, AKCEPTUJĘ – JUŻ OD NAJMŁODSZYCH LAT” 

 

§1  
ZAGADNIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu „ROZUMIEM, SZANUJĘ, AKCEPTUJĘ – JUŻ OD NAJMŁODSZYCH LAT” jest 
Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy  ul. Kilińskiego 43, wpisana do Ewidencji 
Uczelni Niepublicznych pod numerem 110, posiadająca numer NIP: 644-24-46-977, zwana dalej 
„Organizatorem”. 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 22.07.2020 r. i jest podzielony na etapy, o których mowa w §3 pkt 12. 

4. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany,  
ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem 
Facebook lub jego operatorem w żaden sposób związany. 

5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, oraz na stronie: 
https://www.humanitas.edu.pl/konkurs_dla_nauczycieli 

7. Regulamin jest jedynym dokumentem regulującym zasady Konkursu w sposób wiążący dla 
Organizatora. Wszelkie inne informacje związane z Konkursem mają charakter wyłącznie pomocniczy 
lub instruktażowy. 

 

§2  
UCZESTNICY 

1. Uczestnikami konkursu są placówki edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (przedszkola i szkoły 
podstawowe dot. klas od 1 do 3, zarówno publiczne jak i niepubliczne), nazwane w dalszej części 
Regulaminu – Placówkami Edukacyjnymi i osoby fizyczne pełnoletnie, mające stałe miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające przygotowanie pedagogiczne, 
zatrudnione w Placówkach Edukacyjnych biorących udział w konkursie, nazwane w dalszej części 
regulaminu Nauczycielami Prowadzącymi, którzy zostali wytypowani przez placówkę do pełnienia roli 
Opiekuna w konkursie. Nauczyciel Prowadzący będzie odpowiedzialny za kontakt pomiędzy Placówką 
Edukacyjną a Organizatorem. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i osoby, które wykonują pracę lub 
dokonują na rzecz Organizatora określonych czynności na podstawie innego niż stosunek pracy 
stosunku prawnego, ani też członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny należy 
rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców 
małżonka, kuzynów oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w §3 pkt 5 przez Nauczyciela 
Prowadzącego jest równoznaczne z potwierdzeniem, że uczestnik posiada zgodę Placówki Edukacyjnej 
do udziału w Konkursie i do jej reprezentowania w kwestiach związanych z Konkursem. 

https://www.humanitas.edu.pl/konkurs_dla_nauczycieli


§3 

ZASADY KONKURSU. KOMISJA KONKURSOWA 

 

1. Celem konkursu jest szeroko pojęta integracja dzieci z dysfunkcjami lub zaburzeniami, w przestrzeni 

i społeczności przedszkolnej lub szkolnej. 

2. W konkursie mogą brać udział wszystkie Placówki Edukacyjne i  Nauczyciele Prowadzący, którzy 
spełnią wymogi przewidziane w §2 niniejszego Regulaminu.  

3. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

4. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu i udokumentowaniu projektu poruszającego tematykę 

“ROZUMIEM, SZANUJĘ, AKCEPTUJĘ – JUŻ OD NAJMŁODSZYCH LAT” w kontekście pracy z grupą szkolną 

lub przedszkolną, w oparciu o różnorodność psycho – społeczną.  

5. Forma projektu jest dowolna. Mogą nią być przykładowo: lekcja pokazowa, scenariusz zajęć, wideo, 

zdjęcia wystawy prac plastycznych, piosenki w wykonaniu dzieci lub inna forma, którą można 

zaprezentować przesyłając za pośrednictwem poczty mailowej. Jedyne ograniczenia stanowi 

wyobraźnia dzieci i Nauczyciela Prowadzącego.  

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego 
przez Organizatora na podstronie https://www.humanitas.edu.pl/konkurs_dla_nauczycieli i przesłanie 
pracy konkursowej w postaci pliku lub plików na adres e-mail: konkurs@humanitas.edu.pl.  
W przypadku gdy plik lub pliki przekraczać będą 25 MB, praca powinna zostać przesłana na powyższy 
adres e-mail  w postaci linka aktywnego do zewnętrznego dysku w tzw. chmurze, umożliwiającego jego 
pobranie przez Organizatora. 

7. Tytuł e-maila musi zawierać imię i nazwisko Nauczyciela Prowadzącego tożsame z tym podanym  
w formularzu zgłoszeniowym (wzór tytułu: Imię Nazwisko).  

8. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w  §3 pkt 5 i przesłanie pracy konkursowej, 
jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Placówka Edukacyjna posiada wszelkie zgody  
na upublicznienie wizerunku na potrzeby konkursu osób, w tym dzieci, występujących w pracy 
konkursowej. Jest to jednoznaczne z tym samym  Organizator Konkursu może wizerunek udostępnić  
w kanałach social media, na stronach internetowych Organizatora Konkursu, w publikacjach 
elektronicznych i papierowych, w materiałach promocyjnych, informacyjnych Organizatora. Kwestia 
uzyskania zgód spoczywa na Placówce Edukacyjnej biorącej udział w Konkursie. 

8. Jedna placówka może zgłosić jedną pracę konkursową – zachęcamy jednak do wdrożenia projektów 
w jak największej ilości grup – żeby dotrzeć z tematyką do wszystkich dzieci i wytypować w ten sposób 
reprezentantów szkoły lub przedszkola. 

9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

10. Prace konkursowe mogą być zgłaszane wyłącznie drogą mailową w sposób określony w §3 pkt 6  
i 7 niniejszego Regulaminu. 

11. Organizatorowi przysługuje prawo do odmowy zarejestrowania w Konkursie zgłoszenia 
niespełniającego warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

12. Wyłonienie zwycięzców konkursu będzie przebiegało w 3 etapach: 

1 etap – przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz pracy konkursowej do 11 września 2020r. do 
godziny 23.59.59.  

https://www.humanitas.edu.pl/konkurs_dla_nauczycieli
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2 etap - w terminie do 3 dni od daty zakończenia konkursu, podanej §1  pkt 3  Komisja Konkursowa, 
zwana dalej Komisją spośród nadesłanych prac konkursowych dokona wyboru do 15 prac, które 
zostaną w terminie do dnia 15.09.2020 r. zaprezentowane na profilu społecznościowym Facebook 
i/lub na stronie internetowej Organizatora. 

3 etap – 15.09.2020 r. po opublikowaniu wybranych przez Komisję Konkursową maksymalnie 15 
Uczestników zakwalifikowanych do etapu głosowania  na profilu społecznościowym Facebook 
Organizatora, rozpocznie się głosowanie w celu wyłonienia zwycięzców.  
O kolejności w rankingu zwycięzców od 1 do 5 miejsca, zadecyduje liczba otrzymanych wszystkich 
„reakcji” – „lubię to , super, wow, przykro mi, wrr, przytulam” itp , które rywalizujące ze sobą placówki 
zdobędą. Głosowanie będzie trwało od 15.09.2020 r. do  22.09.2020 r. do godziny. 12.00.  
 
Im więcej zdobytych „reakcji” tym wyższa lokata. W momencie, gdy 2 placówki edukacyjne otrzymają 
jednakową liczbę „reakcji” o zdobytym miejscu lub o przesunięciu na 6 pozycję  
i wypadnięcie z rankingu zwycięzców, zadecyduje dogrywka pomiędzy placówkami z tą samą ilością 
głosów. W takim przypadku rywalizować będą tylko placówki, których będzie dotyczyć sytuacja. 
Ponownie o zajętej lokacie zadecyduje otrzymana w terminie 2 dni od momentu ponownego 
udostępnienia prac konkursowych liczba „reakcji”.  W dogrywce liczą się tylko i wyłącznie polubienia 
uzyskane w trakcie jej trwania. Gdyby sytuacja z jednakową ilością zdobytych ”reakcji” powtórzyła się, 
zostanie przeprowadzona kolejna dogrywka. Dogrywki będą przeprowadzone do momentu uzyskania 
różnej ilości głosów, które zadecydują o zajętej lokacie w konkursie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w postępowaniu decyzyjnym w przypadku kwestii 
spornych lub niejasnych. 

 

13. W skład Komisji wchodzą: 

- JM Rektor, dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH 

- mgr Ewa Kraus, Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych 

- dr Danuta Morańska, Dyrektor Instytutu Innowacyjnej Edukacji 

14. Pierwszy etap konkursu -  wybór do 15 prac konkursowych, które przechodzą do drugiego etapu 
polega na: 

- weryfikacji wymogów formalnych tj. spełnienie warunków opisanych w §2, prawidłowo wypełniony 
formularz konkursowy oraz  

- weryfikacji zgłoszeń konkursowych zawierających stworzony projekt opisany w §3 pkt 4 i 5   

- po weryfikacji formalnej, Komisja konkursowa dokona wyboru maksymalnie 15 prac, które będą 
oceniane wg kryteriów: innowacyjność, integracja, zgodność z tematem, oryginalność, kreatywność, 
pomysłowość. 

15. O zajęciu w konkursie zwycięskich miejsc od 1 do 5 nagrodzona Placówka Edukacyjna a w przypadku 
zajęcia pierwszego miejsca nagrodzona Placówka Edukacyjna i zatrudniony w niej nagrodzony 
Nauczyciel Prowadzący, zostaną powiadomieni najpóźniej 23.09.2020 r. Powiadomienie nastąpi drogą 
telefoniczną/ i lub e-mailową. Organizator zastrzega sobie konieczność zweryfikowania danych 
Laureatów przed poinformowaniem o wynikach Konkursu. 

16. Wynik Konkursu zostanie podany przez Organizatora do wiadomości publicznej najpóźniej  
do 27.09.2020 r. na profilu społecznościowym Facebook lub/i na stronie internetowej Organizatora  



po uprzednim kontakcie ze zwycięskimi Placówkami Edukacyjnymi, a w przypadku zajęcia pierwszego 
miejsca także z Nauczycielem Prowadzącym.  

§4  
NAGRODA 

1. Nagrodami w konkursie są:  

a/ za zajęcie I, II, III, IV i V miejsca dla Placówki Edukacyjnej jest jedna Mata Edukacyjna Humanitas o 
wartości 1290zł (zestaw AU). 

b/ dodatkowa nagroda za zajęcie 1 miejsca dla Nauczyciela Prowadzącego, pracownika zwycięskiego 
przedszkola lub szkoły, nazwanego w dalszej części umowy Laureatem, który pełnił w konkursie rolę 
Nauczyciela Prowadzącego  w postaci  vouchera uprawniającego Laureata do bezpłatnego odbycia 
studiów podyplomowych na jednym z wybranych kierunków realizowanych przez Wyższą Szkołę 
Humanitas  w Sosnowcu. Vouchery mogą być realizowane wyłącznie na studia podyplomowe dostępne 
w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. W ośrodkach zamiejscowych vouchery nie 
obowiązują. 

2. Nagroda opisana w §4 pkt 1.a, dedykowana jest Placówce Edukacyjnej do swobodnego 
rozdysponowania a nagroda opisana w §4 pkt 1.b Nauczycielowi Prowadzącemu, którego placówka 
zajęła 1 miejsce. 

3. Nagrody w postaci mat edukacyjnych i vouchera na studia podyplomowe w żadnych okolicznościach 
i z żadnej przyczyny nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

4. W razie rezygnacji przez Placówkę Edukacyjną z odbioru nagrody za zajęcie I miejsca, nagroda 
przechodzi na kolejną Placówkę Edukacyjną zajmującą pozycję o jedną lokatę niżej. W takim przypadku 
rezygnacja z odbioru nagrody dotyczy również Nauczyciela Prowadzącego. Kolejne Placówki 
Edukacyjne przesuwają się o jedną pozycję wyżej w rankingu zwycięzców. Przesuwanie się lokat 
dotyczy również placówek zajmujących II, III, IV i V miejsce w rankingu zwycięzców. 

5. Voucher, o którym mowa w §4 pkt 1.b zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od daty wysłania 
do Palcówki Edukacyjnej informacji e-mailowej o przyznanym przez Organizatora voucherze i dotyczy 
wyłącznie studiów w wydziale w Sosnowcu. 

6. Warunkami koniecznymi do uzyskania nagrody dodatkowej w postaci vouchera na wybrane studia 
podyplomowe w Wyższej Szkole Humanitas przez Nauczyciela Prowadzącego są: 
- spełnienie przez Laureata Konkursu warunków umożliwiających podjęcie studiów podyplomowych  
w Wyższej Szkole Humanitas zgodnie z obowiązującym w Wyższej Szkole Humanitas Regulaminem 
studiów oraz faktyczne uruchomienie kierunku studiów. 

- udzielenie przez Laureata Konkursu wymaganych przepisami prawa zgód (na przetwarzanie danych 
osobowych, wykorzystanie wizerunku oraz zgoda na upublicznienie imienia i nazwiska). Formularze 
zawierające zgody zostaną przesłane Laureatowi pierwszego miejsca w wiadomości e-mailowej wraz z 
decyzją Komisji o wynikach Konkursu. 

7. Vouchery nie uprawniają do obniżenia czesnego uczestniczącym w Konkursie obecnym studentom 
WSH. 

8. Voucher ma charakter imienny. Wynikające z niego uprawnienia nie mogą być przenoszone na rzecz 
innych osób w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej. 

9. Nagrody, o których mowa w §4 pkt 1 a i b, zostaną przekazane zwycięskiej jednostce edukacyjnej  
i zwycięskiemu Nauczycielowi Prowadzącemu w siedzibie Organizatora w terminie uzgodnionym  
z placówką. 



10. W przypadku niemożności skontaktowania się ze zwycięzcami w terminie 3 dni od daty wyłonienia, 
prawo do odbioru nagrody wygasa, a nagrodę przyznaje się kolejnym  Uczestnikom z listy  według tych 
samych kryteriów konkursowych. 

§5 
POSTĘPOWIANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu oraz nagrody mogą być zgłaszane pisemnie na adres 
Organizatora z dopiskiem „Konkurs” nie później niż w terminie 7 dni od daty publikacji wyników 
konkursu. 

2. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora. 

3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu. 

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, szczegółowy opis przyczyny 
złożenia reklamacji oraz podpis Uczestnika. 

5. Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. 

6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym 
wysłanym na adres podany w reklamacji lub drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej podany 
w reklamacji. 

7. Od decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji nie przysługuje żaden środek zaskarżenia. Nie 
pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszczeń, mogących mieć związek  
z przebiegiem Konkursu lub jego wynikami, przed właściwym sądem. 

 

 

§6 
PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa 
autorskie do nadesłanej pracy.  

2. Ponadto oświadcza, że przekazuje prawa autorskie majątkowe organizatorowi, wyraża zgodę na 
wielokrotne, nieodpłatne publikowanie prac oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska etc. w 
materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach 
internetowych Uczelni Wyższej Szkoły Humanitas, a także na ich wykorzystywanie w celach 
promocyjnych i marketingowych. 

 

§7 
INFORMACJA RODO 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE (Dz. Urz. UE z 2016 
r., Nr 119, poz. 1) - dalej RODO: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą 
Sosnowcu (41-200), przy ul. Kilińskiego 43, e-mail: ado@humanitas.edu.pl , tel. 32 363 12 00, dalej 
WSH. 



2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych osobowych, z którym skontaktować się można poprzez 
e-mail: iodo@humanitas.edu.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

a. realizacja konkursu “ROZUMIEM, SZANUJĘ, AKCEPTUJĘ. Od najmłodszych lat . ” 

b. przekazywanie informacji o usługach świadczonych przez WSH (przetwarzanie danych w celu 
marketingu bezpośredniego będzie miało miejsce wyłącznie w razie udzielenia odrębnej zgody przez 
Uczestnika Konkursu). 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Na jej podstawie przesyłane 
będą informacje o usługach świadczonych przez Wyższą Szkołę Humanitas, 

b. wykonanie umowy, w której będzie Pani/a Stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), tj. umowy o udział w 
Konkursie, 

c. realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Interesem tym jest marketing 
bezpośredni. 

5. Jeśli będzie to konieczne, Pani/a dane osobowe będą udostępniane innym administratorom, innym 
podmiotom przetwarzającym dane i osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych 
tylko na podstawie przepisów obowiązującego prawa, gdy będzie to konieczne dla wykonywania przez 
te podmioty ich ustawowo określonych obowiązków. Wskazani odbiorcy danych osobowych zostaną 
zobowiązani do zachowania ich w poufności i do ich pełnej ochrony w procesie ich przetwarzania. 

6. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to niezbędne do realizacji celów ich 
przetwarzania tj.: 

a. przez 5 lat – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym odbył się Konkurs, 

b. do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania informacji o 
usługach Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. 

8. Po upływie wymienionych okresów przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub 
zanonimizowane. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/a danych osobowych przysługuje Pani/u prawo do: 

a. żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której one dotyczą, 

b. sprostowania danych osobowych, 

c. żądania usunięcia danych osobowych, 

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, 

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

g. wniesienia skargi do organu właściwego w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną danych 
osobowych. 

10.Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Organizatorem umowy  
o udział w Konkursie. 



11.Pani/a dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
Możliwe jest ich profilowanie, ale tylko wówczas, gdy w odrębnym formularzu Uczestnik wyrazi zgodę 
na przekazywanie informacji o usługach Wyższej Szkoły Humiastas. 

§7 
ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Organizator zwalnia serwis społecznościowy Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej 
odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane  
z Konkursem. 

2. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane  
z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku 

do serwisu społecznościowego Facebook lub do jego operatora. 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub inne niedogodności 
poniesione przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Konkursie. Organizator nie ponosi także 
odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz rękojmi. 

2. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych  
(tj. Dz. U. Z 2019 r., poz. 847 ze zm.) 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów rozpoczęcia lub 
zakończenia Konkursu. Informacja o zaistniałych zmianach zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Organizatora Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie i bez 
podania przyczyny. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie umieszczona na stronie 
internetowej Organizatora niezwłocznie po jej wprowadzeniu. 

5. Zasady Konkursu regulowane są przez niniejszy Regulamin. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące 
przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie materiały, broszury i inne tego 
rodzaju informacje mają charakter pomocniczy. 

6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.humanitas.edu.pl. 
jest jedynym dokumentem regulującym zasady Konkursu w sposób wiążący dla Organizatora. 

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. 

 


