
Regulamin ogólnopolskiego konkursu dla edukatorów

I. Postanowienia ogólne

1) Organizatorem ogólnopolskiego konkursu dla edukatorów (“Konkurs) jest
Fundacja Startup Poland z siedzibą w Warszawie, www.startuppoland.org

2) Konkurs związany jest z opracowaniem przez Fundację Startup Poland oraz
InCredibles powered by Sebastian Kulczyk pierwszego w Polsce raportu o potencjale
oraz wykorzystaniu technologii w edukacji („Raport EduTech”). Celem Raportu
EduTech jest diagnoza polskich spółek EduTech, promowanie polskiego sektora
EduTech oraz działania na rzecz rozwoju, znoszenia barier i inwestowania w
innowacje w obszarze sektora edukacji, a także popularyzacja technologii i
zachęcanie do korzystania z rozwiązań EduTech.
3) Celem Konkursu jest poznanie wizji edukacji przyszłości nauczycieli w Polsce,
promocja Raportu EduTech wśród nauczycieli, zwiększanie świadomości
wykorzystania technologii w codziennej nauce dzieci i młodzieży, a także edukacja
nauczycieli.

4) Praca, która zwycięży w Konkursie zostanie opublikowana w Raporcie EduTech-
przy założeniu, że autor wybierze formę eseju. Forma video opublikowana zostanie
na YouTube fundacji Startup Poland.

II. Zasady Konkursu

1) Konkurs polega na przygotowaniu eseju na temat “Jak technologia może zmienić
szkołę?”.

2) Konkurs trwa od dnia  9 sierpnia do dnia 9 września 2021 r. Ogłoszenie wyników
Konkursu zaplanowane jest na dzień 17 września 2021 r.  Organizator zastrzega sobie
możliwość wcześniejszego zakończenia konkursu.

3) W Konkursie mogą uczestniczyć nauczycielki, nauczyciele, edukatorki, edukatorzy
szkół podstawowych oraz średnich, wszystkich klas i wszystkich przedmiotów szkół
publicznych i prywatnych z siedzibą w Polsce.

4) Każdą szkołę/uczelnię może reprezentować tylko jedna osoba.

http://www.startuppoland.org


5) Konkurs odbywa się w Internecie i ma charakter otwarty, co oznacza, że można do
niego dołączyć w każdym momencie. Stroną internetową Konkursu jest
startuppoland.org/konkurs-na-esej

6) Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 17 września 2021 r. Zostanie wówczas
ogłoszona zwycięska praca.

III. Warunki udziału w Konkursie

1) Praca przesłana na Konkurs ma stanowić autorską, oryginalną twórczość,
niepublikowaną wcześniej i nienagradzaną w innych Konkursach.

2) Prace należy przesłać w formie eseju o maksymalnej ilości 3 tysięcy znaków (ze
spacjami) albo nagrania video trwającego maksymalnie 90 sekund. Uczestnik
Konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.

3) Prace podpisane imieniem i nazwiskiem, z adresem i pełną nazwą szkoły oraz
wykładanego przedmiotu należy przesyłać na adres mailowy
konkurs_edu@startuppoland.org w terminie do 9 września 2021 r. Bez podania
powyższych danych nie będzie możliwe uczestnictwo zgłaszającego w Konkursie.

4) Nadesłane w Konkursie prace będą weryfikowane pod względem formalnym i
merytorycznym.

5) Weryfikacja formalna obejmować będzie sprawdzenie wskazanych w pkt. III
warunków uczestnictwa w Konkursie, czyli podanych danych imienia, nazwiska,
szkoły i wykładanego przedmiotu, a także długości tekstu, bądź długości video w
zależności od nadesłanego materiału.

6) Zgodnie z weryfikacją merytoryczną Konkurs wygra najlepsza praca w opinii jury
Konkursu, przy czym ocenie przez jury podlegać będą takie elementy jak
pomysłowość, innowacyjność, a w przypadku nagrania video dodatkowo
oryginalność w treści i formie.

7) W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin osób zasiadających w jury.

IV. Jury i nagroda

1) Jury Konkursu stanowią Jarosław Kulczyk, Investments S.A. oraz przedstawiciele
Fundacji Startup Poland.

2) W Konkursie przewidziane są nagrody dla pierwszego, drugiego oraz trzeciego,
miejsca. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagrody specjalnej.



Zdobywca pierwszego miejsca otrzymuje 1 wejściówkę o wartości 996 zł na
konferencję Master and Robots (https://mastersandrobots.tech/), organizowaną przez
Digital University,  a także Laboratorium Edukacyjne SkriLab Basic dla Szkoły
(https://skriware.com/pl/) o wartości 11.300 PLN.

Zdobywca drugiego miejsca otrzymuje 1 wejściówkę o wartości 996 zł na konferencję
Master and Robots.

Zdobywca trzeciego miejsca otrzymuje 1 wejściówkę o wartości 996 zł na konferencję
Master and Robots .

3) Decyzja jury o wyborze laureatów Konkursu oraz przyznania im nagrody jest
ostateczna.

V. Inne

1) Nadesłanie pracy do udziału w Konkursie jest równoznaczne z: - zaakceptowaniem
regulaminu Konkursu w całości; - oświadczeniem, że nadesłana praca została
napisana wyłącznie przez autora wymienionego w zgłoszeniu i w żadnej części nie
narusza praw autorskich osób trzecich; - wyrażeniem zgody na udział w Konkursie; -
nieodpłatnym przekazaniem organizatorowi praw autorskich i majątkowych do
nadesłanej pracy.

2) Nadesłanie pracy do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez
zgłaszającego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe będą
przetwarzane przez Fundację Startup Poland z siedzibą w Warszawie na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych (dalej: „RODO”) w
celu: realizacji Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców Konkursu, czy wysyłania
informacji związanych z Konkursem przez czas niezbędny do przeprowadzenia
Konkursu.

3) Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu Fundacją Startup
Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Solec, nr 81B, lok. 73A, 00-382 Warszawa, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550889.

4) Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia,

https://skriware.com/pl/


prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu
nadzorczego, na zasadach określonych w RODO.

5) Organizatorzy mają prawo do redakcji prac biorących udział w Konkursie, a także
do publikacji ich fragmentów.

6) Organizatorzy mają prawo zmiany regulaminu Konkursu w szczególnych
sytuacjach.


