
Regulamin	  ogólnopolskiego	  konkursu	  dla	  nauczycieli	  i	  uczniów	  szkół	  
gimnazjalnych	  i	  ponadgimnazjalnych	  “Digitalizacja,	  czyli	  to,	  co	  na	  papierze	  w	  
Twoim	  komputerze”,	  zorganizowanego	  przez	  AutoID	  Polska	  SA.	  
	  
	  
INFORMACJE	  OGÓLNE	  

1. Celem	  konkursu	  jest	  zachęcenie	  nauczycieli	  i	  wychowawców	  	  klas	  gimnazjalnych	  i	  
ponadgimnazjalnych	  do	  poruszenia	  tematu	  digitalizacji	  podczas	  lekcji	  (np.	  podczas	  
lekcji	  wychowawczych)	  i	  zachęcenie	  młodzieży	  do	  zainteresowania	  się	  tą	  tematyką.	  

2. Konkurs	  adresowany	  jest	  do	  nauczycieli	  i	  uczniów	  szkół	  gimnazjalnych	  i	  
ponadgimnazjalnych	  w	  całej	  Polsce.	  

3. Udział	  w	  konkursie	  jest	  dobrowolny	  i	  bezpłatny.	  
	  
ORGANIZATOR	  I	  PARTNER	  MERYTORYCZNY	  KONKURSU	  

1. Organizatorem	  konkursu	  jest	  firma	  AutoID	  Polska	  SA,	  ul.	  Wł.	  Żeleńskiego	  103,	  31-‐353	  
Kraków,	  Sąd	  Rejonowy	  dla	  Krakowa	  -‐	  Śródmieścia	  w	  Krakowie	  XI	  Wydział	  
Gospodarczy	  KRS,	  Numer	  KRS:	  0000310144,	  NIP:	  679-‐25-‐88-‐301,	  REGON:	  357080360.	  

2. Partnerem	  merytorycznym	  konkursu	  jest	  Fundacja	  Nowoczesna	  Polska,	  ul.	  
Marszałkowska	  84/92	  lok.	  125,	  00-‐514	  Warszawa,	  NIP:	  952-‐187-‐70-‐87,	  KRS:	  
0000070056,	  REGON:	  017423865.	  

	  
ZADANIE	  KONKURSOWE	   	  

1. Konkurs	  polega	  na:	  	  
a. przeprowadzeniu	  przez	  nauczyciela	  (nauczyciel	  prowadzący)	  lekcji	  na	  temat	  

digitalizacji	  według	  scenariusza	  przygotowanego	  i	  udostępnionego	  bezpłatnie	  
na	  stronie	  Fundacji	  Nowoczesna	  Polska:	  
http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/digitalizacja/.	  	  

b. udokumentowaniu	  lekcji	  w	  dowolnej	  formie	  cyfrowej	  dostępnej	  dla	  
organizatora	  (np.	  zdjęcia,	  nagrania,	  prezentacja	  multimedialna,	  prezentacja	  
Power	  Point,	  fotoblog,	  pokaz	  slajdów,	  amatorski	  film,	  opis	  na	  szkolnym	  blogu	  
lub	  szkolnej	  stronie	  internetowej,	  na	  profilu	  na	  Facebooku	  klasy	  lub	  inne).	  

c. dostarczenie	  dokumentacji	  (pracy	  konkursowej)	  przez	  nauczyciela	  
prowadzącego	  do	  organizatora	  konkursu	  (w	  postaci	  pliku	  lub	  linku)	  za	  pomocą	  
formularza	  online	  na	  stronie	  www.finereader.pl/lekcja-‐digitalizacji.	  	  

2. Każda	  klasa	  i	  każdy	  nauczyciel	  prowadzący	  może	  złożyć	  w	  konkursie	  tylko	  jedną	  pracę	  
konkursową.	  	  
	  

ZGŁOSZENIE	  DO	  KONKURSU	  
1. Prace	  konkursowe	  powinny	  zostać	  nadesłane	  do	  dnia	  14	  czerwca	  2013	  roku	  za	  

pośrednictwem	  formularza	  na	  stronie:	  www.finereader.pl/lekcja-‐digitalizacji	  	  
	  



2. Zgłaszając	  pracę	  na	  konkurs	  autor	  wyraża	  zgodę	  na	  jej	  dalszą	  publikację	  na	  stronie	  
Partnera	  Merytorycznego	  http://nowoczesnapolska.org.pl	  i	  
http://edukacjamedialna.edu.pl	  na	  warunkach	  licencji	  CC	  BY-‐SA	  3.0	  Polska.	  

	  
NAGRODY	  

1. W	  	  ramach	  konkursu	  Organizator	  ufunduje	  jedną	  nagrodę	  główną,	  na	  którą	  będą	  
składać	  się:	  

a. Program	  ABBYY	  FineReader	  11	  Professional	  Edition	  dla	  każdego	  ucznia	  w	  
klasie,	  w	  której	  została	  przeprowadzona	  zwycięska	  lekcja	  oraz	  dla	  nauczyciela	  
prowadzącego,	  	  

b. Mobilny	  skaner	  C-‐Pen	  3.5	  dla	  nauczyciela	  prowadzącego,	  
c. Trzy	  skanery	  C-‐Pen	  3.5	  przeznaczone	  dla	  szkoły,	  w	  której	  odbyła	  się	  

nagrodzona	  lekcja.	  
2. W	  zależności	  od	  poziomu	  nadesłanych	  prac	  konkursowych	  Organizator	  nie	  wyklucza	  

nagród	  dodatkowych.	  
3. Nagrody	  zostaną	  dostarczone	  kurierem	  na	  adres	  szkoły	  lub	  osobiście	  przez	  

Organizatora	  lub	  jego	  przedstawiciela	  do	  dnia	  28	  czerwca	  2013	  r.	  
4. Nagrody	  nie	  podlegają	  wymianie	  na	  ekwiwalent	  pieniężny	  

	  
ZASADY	  PRZYZNAWANIA	  NAGRÓD	  

1. W	  celu	  oceny	  prac	  Organizator	  powoła	  Jury,	  w	  skład	  którego	  wejdą	  przedstawiciele	  
Organizatora,	  Partnera	  Merytorycznego	  oraz	  agencji	  public	  relations	  odpowiadającej	  
za	  działania	  promocyjne	  Organizatora.	  

2. Jury	  oceni	  prace	  biorąc	  pod	  uwagę	  następujące	  kryteria:	  
a. Zgodność	  pracy	  z	  wymogami	  regulaminu,	  
b. Kreatywność,	  dobór	  środków	  i	  technik	  dokumentacji,	  
c. Przejrzystość	  pracy,	  spójność,	  estetyka,	  poprawność	  językowa.	  

3. Od	  decyzji	  Jury	  nie	  przysługuje	  odwołanie.	  
4. O	  decyzji	  Jury	  Organizator	  poinformuje	  nauczyciela	  prowadzącego	  drogą	  mailową	  lub	  

telefonicznie.	  
	  

POSTANOWIENIA	  KOŃCOWE	  
1. Organizator	  nie	  ponosi	  odpowiedzialności	  za	  wysłane	  prace,	  których	  nie	  otrzyma	  z	  

powodów	  technicznych	  lub	  z	  powodu	  błędnego	  wpisania	  adresu	  strony	  internetowej.	  
2. Organizator	  zastrzega	  sobie	  prawo	  do	  odwołania,	  unieważnienia	  lub	  przesunięcia	  

terminu	  konkursu	  w	  każdym	  czasie	  oraz	  prawo	  do	  zmiany	  regulaminu.	  


