
 
 

 

Regulamin ogólnopolskiego konkursu w ramach obchodów  

550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika 

„Ten Geniallny Kopernik!” 
 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu “Ten Geniallny Kopernik!” jest Warmińsko-Mazurska Biblioteka 

Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu z siedzibą przy ul. Świętego Ducha 25, 82-300 Elbląg 

zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Partnerami konkursu są: Genially, EduTriki - Agnieszka Halicka, Sekcja Informatyki Szkolnej przy 

Polskim Towarzystwie Informatycznym, Centrum Nauki Kopernik (?), Muzeum Mikołaja 

Kopernika we Fromborku.  

3. Konkurs jest objęty patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.  

Cele konkursu 

1. Popularyzacja wiedzy na temat życia i działalności Mikołaja Kopernika.  

2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. 

3. Szerzenie wiedzy temat prawa autorskiego i legalnych źródeł kultury. 

4. Promowanie czytelnictwa, literatury, bibliotek i muzeów. 

Informacje organizacyjne 

1. Konkurs rozpoczyna się 19 lutego 2023 i trwa do 5 maja 2023.  

2. Konkurs jest jednoetapowy. 

3. W konkursie adresowanym do nauczycieli mogą wziąć udział nauczyciele przedszkoli, szkół, 

ośrodków doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.  

4. W konkursie adresowanym do uczniów mogą wziąć udział uczniowie klas 4-8 szkół 

podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami. 

5. Prace zgłaszane do konkursu muszą być wykonane indywidualnie.  

6. Zgłoszenia do konkursu odbywają się drogą elektroniczną przez wypełnienie formularzy 

dostępnych na stronie Organizatora. 

7. W zgłoszeniu należy dodać link do pracy konkursowej w wersji REUSABLE.  

8. Nauczyciel biorący udział w konkursie może zgłosić tylko jedną pracę.  

9. Zgłoszenia w konkursie dla uczniów dokonuje opiekun.  



10. Opiekun zgłaszający pracę w konkursie dla uczniów może zgłosić więcej niż jedną pracę 

konkursową.   

11. Prace nagrodzone w konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora i 

Partnerów, na stronie internetowej Organizatora i Partnerów na portalu Facebook oraz w 

formie kolekcji na portalu Wakelet.  

Zadania konkursowe 

1. Zadanie nauczycieli biorących udział w konkursie polega na przygotowaniu w aplikacji Genially 

escape roomu przybliżającego postać Mikołaja Kopernika.  

2. Zadanie uczniów klas 4-8 biorących udział w konkursie polega na przygotowaniu w aplikacji 

Genially prezentacji na temat: „Miasta Mikołaja Kopernika”.  

3. Zadanie uczniów szkół ponadpodstawowych biorących udział w konkursie polega na 

przygotowaniu w aplikacji Genially prezentacji na temat: „W pracowni człowieka renesansu – 

warsztat Mikołaja Kopernika”.  

Harmonogram konkursu 

1. 19 lutego 2023 roku – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy) 

2. Marzec 2023 - spotkanie organizacyjne dla uczestników w formie webinaru  

3. Marzec i kwiecień 2023 roku – szkolenia z Genially dla chętnych nauczycieli (szczegółowe 

terminy zostaną podane w dniu ogłoszenia konkursu) 

4. 5 maja 2023 roku – zakończenie przyjmowania zgłoszeń  

5. 1 czerwca 2023 roku – opublikowanie wyników i poinformowanie laureatów przez wiadomość 

na adres e-mail 

6. 15 czerwca 2023 – gala laureatów i wręczenie nagród  

Nagrody 

1. W konkursie dla nauczycieli najlepsze prace zostaną uhonorowane licencjami Master od 

Genially. 

2. W konkursie dla nauczycieli zostaną przyznane nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce 

oraz wyróżnienia.  

3. W konkursie dla uczniów autorzy najlepszych prac oraz ich opiekunowie zostaną uhonorowani 

licencjami Edu pro od Genially.  

4. W konkursie dla uczniów zostaną przyznane nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w 

dwóch kategoriach: 

a) Szkoły podstawowe, kl. 4-8 

b) Szkoły ponadpodstawowe 

5. Laureatów konkursu wyłoni jury powołane przez Organizatora.  

Kryteria oceny prac konkursowych 

I. Prace uczniów 

1. Zgodność pracy z tematem konkursu. 

2. Poprawność działania przesłanej prezentacji.  

3. Poprawność merytoryczna. 

4. Poprawność językowa. 

5. Walory edukacyjne. 

6. Oryginalność i kreatywne podejście do tematu. 

7. Wrażenia artystyczne. 



8. Przygotowanie pracy z poszanowaniem prawa autorskiego. 

9. Odwołanie do źródeł i załączenie bibliografii. 

10. Przełamanie tradycyjnej formy prezentacji i wzbogacenie o elementy gry edukacyjnej.  

11. Wykorzystanie nieoczywistych możliwości, które daje platforma Genially. 

12. Dodatkowe punkty można uzyskać za przygotowanie pracy, która nie powstała z gotowego 

szablonu.  

II. Prace nauczycieli 

1. Zgodność pracy z tematem konkursu. 

2. Dostosowanie do grupy wiekowej, do której jest adresowana praca. 

3. Poprawność działania przesłanego escape roomu. 

4. Poprawność merytoryczna. 

5. Poprawność językowa. 

6. Walory edukacyjne. 

7. Oryginalność i kreatywne podejście do tematu. 

8. Wrażenia artystyczne. 

9. Przygotowanie pracy z poszanowaniem prawa autorskiego. 

10. Odwołanie do źródeł i załączenie bibliografii. 

11. Wykorzystanie nieoczywistych możliwości, które daje platforma Genially. 

12. Dodatkowe punkty można uzyskać za przygotowanie pracy, która nie powstała z gotowego 

szablonu.  

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.  

2. Uczestnik konkursu zachowuje prawo do samodzielnej publikacji pracy konkursowej pod 

warunkiem, że do publikacji dołączy informację: Praca została przygotowana na konkurs „Ten 

Geniallny Kopernik”, którego organizatorem jest Warmińsko-Mazurska Biblioteka 

Pedagogiczna Elblągu. 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Warmińsko – 

Mazurska  Biblioteka Pedagogiczna  im. Karola Wojtyły w Elblągu, ul. Świętego Ducha 25, 82-

300 Elbląg. 

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych uczestnik konkursu może 

kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych przez adres email: 

iod@wmbp.edu.pl.  

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu 

„Ten Geniallny Kopernik!” oraz wyłonienie zwycięzców. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1e Rozporządzenia  Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r (RODO), w  związku z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania 

publicznych bibliotek pedagogicznych, oraz art. 6 ust 1 lit a) RODO – zgoda (na publikowanie 

danych laureatów). 

5. Odbiorcami danych osobowych uczestnika konkursu mogą być podmioty świadczące usługi dla  

administratora (np. serwis oprogramowania). 

6. W przypadku wyrażenia zgody, dane laureatów konkursu (imię, nazwisko, nazwa szkoły i 

klasa), będą upublicznione na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych 

Facebook Organizatora (http://www.wmbp.edu.pl) oraz Partnerów. 

mailto:iod@wmbp.edu.pl
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7. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, a pozostałych  uczestników 

przez rok od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbędzie się konkurs. 

8. Uczestnik konkursu ma prawo do: ochrony danych osobowych, dostępu do nich i uzyskania ich 

kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl). 

W przypadku wyrażenia zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo do wycofania  zgody w 

każdym momencie oraz do żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie 

do administratora. W przypadku wycofania zgody dane laureata oprócz imienia będą usunięte 

ze strony internetowej WMBP w Elblągu oraz Partnerów.  

 

Kontakt z organizatorem 

Aleksandra Olbryś 

Tel.: 55 237 62 73 

e-mail: aleksandra.olbrys@wmbp.edu.pl 

Załączniki:  

1. Zgoda na udział w konkursie ucznia niepełnoletniego (wypełnia rodzic lub opiekun) 

2. Zgoda pełnoletniego ucznia na udział w konkursie (wypełnia uczeń) 
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Zgoda na udział w konkursie ucznia niepełnoletniego 

Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko ucznia) 

w konkursie „Ten Geniallny Kopernik” organizowanym przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną  

w Elblągu. Jednocześnie oświadczam, że:  

Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu oraz informacją o ochronie danych osobowych  

i akceptuję ich treść.  

☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody na  upublicznienie imienia, nazwiska dziecka oraz placówki, do której 

uczęszcza na stronie WWW Organizatora oraz Partnerów, gdy autor zostanie laureatem konkursu.  

☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody na  upublicznienie imienia, nazwiska dziecka oraz placówki, do której 

uczęszcza w mediach społecznościowych Facebook Organizatora oraz Partnerów, gdy autor zostanie laureatem 

konkursu.  

W przypadku niewyrażenia zgody upublicznione zostanie imię laureata.  

……………………………………………….  

 Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

1. Administratorem danych osobowych jest Warmińsko – Mazurska  Biblioteka Pedagogiczna  im. Karola Wojtyły w Elblągu, 
ul. Świętego Ducha 25, 82-300 Elbląg. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@wmbp.edu.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zamieszczenie na stronie internetowej WMBP w Elblągu  informacji o 
laureatach konkursu.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r (RODO) t.j. zgoda.  

5. Odbiorcami danych osobowych będą wszystkie osoby przeglądające stronę internetową oraz media społecznościowe 
Facebook WMBP w Elblągu i Partnerów. 

6. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w  którym odbędzie 
się konkurs, lub do wycofania zgody.  

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich,  uzyskania ich 
kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:  kancelaria@uodo.gov.pl ).  

8. Ponadto osoba której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody w każdym  momencie oraz do żądania usunięcia danych. 
Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do administratora. W  przypadku wycofania zgody dane laureata oprócz imienia 
będą usunięte ze strony internetowej WMBP w  Elblągu. 

 

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

miejscowość, data              czytelny podpis rodzica/opiekuna 
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Zgoda na udział w konkursie ucznia pełnoletniego 

Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko ucznia) 

w konkursie „Ten Geniallny Kopernik” organizowanym przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę 

Pedagogiczną w Elblągu. Jednocześnie oświadczam, że:  

Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu oraz informacją o ochronie danych 

osobowych i akceptuję ich treść.  

☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody na  upublicznienie imienia, nazwiska oraz placówki, do której 

uczęszczam na stronie WWW Organizatora oraz Partnerów, gdy zostanę laureatem konkursu.  

☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody na  upublicznienie imienia, nazwiska oraz placówki, do której 

uczęszczam w mediach społecznościowych Facebook Organizatora oraz Partnerów, gdy zostanę 

laureatem konkursu.  

W przypadku niewyrażenia zgody upublicznione zostanie imię laureata.  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Warmińsko – Mazurska  Biblioteka Pedagogiczna  im. Karola Wojtyły w Elblągu, 
ul. Świętego Ducha 25, 82-300 Elbląg. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@wmbp.edu.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zamieszczenie na stronie internetowej WMBP w Elblągu  informacji o 
laureatach konkursu.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r (RODO) t.j. zgoda.  

5. Odbiorcami danych osobowych będą wszystkie osoby przeglądające stronę internetową oraz media społecznościowe 
Facebook WMBP w Elblągu i Partnerów. 

6. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w  którym odbędzie 
się konkurs, lub do wycofania zgody.  

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich,  uzyskania ich 
kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:  kancelaria@uodo.gov.pl ).  

8. Ponadto osoba której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody w każdym  momencie oraz do żądania usunięcia danych. 
Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do administratora. W  przypadku wycofania zgody dane laureata oprócz imienia 
będą usunięte ze strony internetowej WMBP w  Elblągu. 

 

 

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

miejscowość, data                                    podpis ucznia 
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