Regulamin konkursu dla dzieci
„Mój (nie)zwykły dzień w edukacji domowej”

I. Cel konkursu:
Celem konkursu jest pokazanie, w jak różnorodny sposób może być realizowana edukacja
domowa oraz zachęcenie uczniów do dzielenia się swoimi pomysłami na realizację edukacji
alternatywnej.
II. Wymagania dotyczące pracy konkursowej
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie filmiku, który będzie przedstawiać jeden
(nie)zwykły dzień spędzony w edukacji domowej. Forma filmu jest dowolna: może to być
forma wywiadu/ prezentacji słownej/ kolażu/ filmu nagranego według scenariusza. Oceniane
będą:
● estetyka,
● kreatywne ujęcie tematu,
● jakość nagrania,
● pomysłowość.
Pracę konkursową należy wysłać w formie elektronicznej na adres: edukacja@pzpo.edu.pl.
● Wiadomość mailowa powinna zawierać nagranie oraz dane autora pracy: imię i
nazwisko, wiek, klasę.
● Każdy uczestnik konkursu „
Mój (nie)zwykły dzień w edukacji domowej” 
może
zgłosić tylko jedną pracę.
Prace, które nie będą zgodne z zasadami konkursu, nie będą podlegały ocenie i zostaną
zdyskwalifikowane.
III. Warunki uczestnictwa

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, a także młodzież w wieku od 6 do 15 lat.
Prace konkursowe należy nadsyłać do 9 sierpnia 2020 r. na adres: edukacja@pzpo.edu.pl z
podpisem według wzoru: Imię_Nazwisko_wiek.
IV. Wyniki konkursu
Wyniki konkursu zostaną opublikowane w mediach społecznościowych Centrum Nauczania
Domowego w dniu 12 sierpnia 2020 r. Przesłanie pracy jest równoznaczne ze zgodą na
opublikowanie jej na stronie internetowej Centrum Nauczania Domowego oraz w mediach
społecznościowych.
V. Nagrody dla zwycięzców
Uczestnicy konkursu „Mój (nie)zwykły dzień w edukacji domowej” będą rywalizować o
nagrody rzeczowe, które zostaną przyznane za I, II oraz III miejsce uzyskane w konkursie.
Sponsorem nagród jest firma Akson prowadząca Sklep Animatora.
Wiadomość mailowa wraz z wykonaną pracą konkursową powinna zawierać podstawowe
dane uczestnika, tj. imię, nazwisko, klasę i wiek dziecka. Przesłanie wiadomości mailowej
jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia
konkursu (w tym również na rozpowszechnienie danych osobowych dziecka w celu
ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora i na jego profilu
facebookowym).
Zgoda wyrażona jest na przetwarzanie danych osobowych przez Polonijny Zespół Placówek
Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu (dalej: PZPO) w celu przeprowadzenia konkursu
„Mój (nie)zwykły dzień w edukacji domowej” w tym na publikację pracy konkursowej w
celu ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej organizatora oraz na
facebookowym
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organizatora.
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