Regulamin Konkursu
Miedziowy Mistrz Edukacji 2020
§1
Postanowienia Ogólne
1) Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą:
Miedziowy Mistrz Edukacji 2020 (dalej „Konkurs”).
2) Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Civis Europea
z siedzibą w Lubinie (59-300), ul. Sienkiewicza 5 (dalej „Organizator”).
3) Patronem Honorowym Konkursu jest Poseł na Sejm Piotr Borys
(dalej „Patron Honorowy”).
4) Konkurs będzie trwał od dnia 1 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r., a jego
rozstrzygnięcie nastąpi podczas konferencji Miedziowy Mistrz Edukacji 17 kwietnia 2020
r.
6) Uczestnikiem Konkursu jest osoba, o której mowa w § 2 niniejszego Regulaminu.
7) Osobą zgłaszającą jest osoba, o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
8) Celem Konkursu jest wyłonienie laureata/laureatki, który jest kreatywnym
pedagogiem, potrafi kształtować postawy twórcze uczniów. Ma świadomość swojej misji
pedagogicznej, tworzy projektuje i wprowadza zmiany, podąża za zmieniającym się
światem. Odchodzi od rutyny i działania na zasadzie szablonu, a w swojej pracy stosuje
innowacyjne metody pracy włącznie z nowoczesnymi technologiami i systemem
oceniania. Współpracuje z rodzicami, lokalnymi organizacjami i instytucjami, dba o
rozwój ucznia. Jest osobą twórczą i samodzielną, ukierunkowaną na własny rozwój.
Wyłoniony w konkursie Miedziowy Mistrz Edukacji 2020 ma być wzorem dla nauczycieli,
dla całej społeczności oświatowej, a jego praca ma wytyczać nowe trendy w edukacji.

§2
Uczestnicy Konkursu
1) Uczestnikiem Konkursu może być każdy nauczyciel, edukator pracujący w
przedszkolu, szkole podstawowej, szkole ponadgimnazjalnej, placówce oświatowej lub
placówce alternatywnej edukacji (domowa, demokratyczna i inna) na obszarze powiatu
polkowickiego, lubińskiego, głogowskiego i legnickiego .

2) Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
1.
a) członkowie władz i pracownicy Organizatora;
2.

b) osoby wchodzące w skład Jury i Kapituły Konkursu.

§3
Przystąpienie do Konkursu
1) Do udziału w Konkursie konieczne jest:
wypełnienie formularza zgłoszeniowego Konkursu zamieszczonego przy
zaproszenie do konkursu dostępnego na stronie www.miedziowymistrzedukacji.pl
1.

Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;
2.
przesłanie ww. formularza wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnymi
załącznikami na adres Organizatora, z dopiskiem „Miedziowy Mistrz Edukacji” na
e-mail: civis.europae@wp.pl
3.
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym także
dodatkowych informacji o Uczestniku Konkursu podanych z własnej woli w
formularzu zgłoszeniowym lub w dołączonych do niego materiałach, w celu
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz wydania nagród, jak również w
celu wskazania i podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska laureata
tytułu Miedziowego Mistrza Edukacji przez Jury, jak również adresów szkół lub
placówek oświatowych, w których ww. osoby są zatrudnione, a także informacji
na temat nauczanego przedmiotu i/lub stanowiska na jakim są zatrudnione ww.
osoby.
Wzór oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
4.wyrażenie zgody na publikację swojego wizerunku w przypadku otrzymania tytułu
Miedziowego Mistrza Edukacji .
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
2) Uczestników Konkursu, jeśli sami nie zgłoszą swojego udziału w Konkursie, mogą
zgłaszać również inni nauczyciele, dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych, rodzice
uczniów, uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły lub

placówki oświatowe, związki zawodowe, przedstawiciele instytucji i organizacji
współpracujących ze szkołą, placówką oświatową lub inna formą edukacji (dalej „Osoba
zgłaszająca”).
3) W przypadku złożenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, formularz
zgłoszeniowy musi zawierać oświadczenie osoby zgłaszanej (Uczestnika), o którym
mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.
4) W przypadku zgłoszenia Uczestnika przez osobę, o której mowa powyżej (Osoba
zgłaszająca), formularz zgłoszeniowy musi zawierać oświadczenie Osoby zgłaszającej o
wyrażeniu przez nią zgody na przetwarzanie danych osobowych (Osoby zgłaszającej)
przez Organizatora. Podanie Organizatorowi przez Osobę zgłaszającą swoich danych
osobowych (imię i nazwisko; status, o którym mowa w § 3 ust. 3 powyżej niniejszego
Regulaminu; kontakt: e-mail, numer telefonu) jest dobrowolne, ale konieczne w celu
przeprowadzenia Konkursu. Wzór oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Osobę zgłaszającą stanowi Załącznik nr 3 do
Regulaminu.
5) Zakończenie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych przez Organizatora nastąpi w
dniu 31 marca 2020 r.
7) Przystąpienie do Konkursu na warunkach określonych niniejszym Regulaminem
oznacza zgodę na udział w Konkursie na warunkach Regulaminu. Wyjątkiem jest
przetwarzanie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, gdzie zgoda osoby na
przetwarzanie takich danych musi być zgodą wyraźną.
§4
Zasady Konkursu
1) W skład Jury Konkursu wchodzą osoby wspierające ideę Konkursu oraz przedstawiciele
Organizatora („Jury”). Przewodniczącym Jury jest Tomasz Tokarz - Innowacyjna
Edukacja .
2) Spośród zgłoszonych Uczestników Jury wyłania 5 kandydatów do tytułu Miedziowego
Mistrza Edukacji z których to zostanie wyłoniony nagrodzony jeden laureat lub
laureatka. Komisja Konkursowa będzie brać pod
uwagę nowatorskie działania
prezentujące innowacyjne podejście do sposobów przekazywania wiedzy i oceniania w
oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki . Jury oceni pod kątem ww. kryteriów ,
autonomicznie, z uwzględnieniem własnej oceny na podstawie przesłanych przez
Uczestników formularzy zgłoszeniowych wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnymi
załącznikami.
3) Spośród Nominowanych Uczestników, o których mowa w ust. 2 powyżej, Jury, przy
uwzględnieniu kryteriów i warunków, o których mowa w § 4 ust. 2 wybiera Miedziowego
Mistrza Edukacji .
4) W przypadku rozbieżności Jury dotyczącej wyboru Nominowanych Uczestników,
laureata/laureatkę Konkursu, przeprowadza głosowanie dotyczące poszczególnych
Uczestników. Jury dokonuje wyboru Uczestnika, który w ww. głosowaniu uzyskał
najwyższą liczbę głosów Członków Jury.
§5

Pula nagród
1) Wszystkie nagrody przewidziane w Konkursie fundują sponsorzy oraz Organizator i
Patron Honorowy.
2) Jury Konkursu ma prawo przyznawać Nominowanym Uczestnikom, według własnego
uznania, inne wyróżnienia i tytuły.
§6
Rozstrzygnięcie Konkursu
1) Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Jury. Jury będzie również czuwać nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu.
2) Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r.
3) Jury sporządzi protokół z rozstrzygnięcia Konkursu, wskazujący laureata Konkursu,
oraz Nominowanych Uczestników.
§7
Wydanie nagród
1) Nagroda zostanie przekazana podczas Konferencji Miedziowy Mistrz Edukacji w
terminie uzgodnionym przez Organizatora ze zdobywcą/zdobywczynią nagrody .

§8
Ogłoszenie wyników i publikacja danych zdobywców nagród
1) Wyniki Konkursu wraz z informacją o przyznanej nagrodzie ogłoszone będą podczas
konferencji Miedziowy Mistrz Edukacji 17 kwietnia 2020 r.

Postanowienia końcowe
1) W przypadku zmiany danych, o których mowa w formularzu zgłoszeniowym
lub załącznikach do ww. formularza, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie
o takim fakcie powiadomić Organizatora.
2)
Niniejszy
Regulamin
dostępny
jest
na
stronie
internetowej
www.miedziowymistrzedukacji.pl
3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia
przez pocztę oraz firmy kurierskie korespondencji lub przesyłek wysyłanych w związku z
prowadzeniem Konkursu.
4) Formularze zgłoszeniowe wraz uzasadnieniem oraz ewentualnymi załącznikami,
przesłane przez Uczestników na adres Organizatora, stanowią własność Organizatora
Konkursu i nie podlegają zwrotowi.
5) Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
10) Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i Osób zgłaszających
jest Stowarzyszenie Civis Europea z siedzibą w Lubinie, ul. Sienkiewicza 5. Administrator

w celu prawidłowej realizacji Konkursu może upoważnić inne osoby do przetwarzania
danych osobowych Uczestników Konkursu.
11) Dane osobowe Uczestników, Osób zgłaszających oraz członków Jury i innych osób
wykonujących czynności konieczne do przeprowadzenia Konkursu przetwarzane będą w
celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu Miedziowy Mistrz Edukacji oraz
wydania nagród, jak również w celu wskazania i podania do wiadomości publicznej imię i
nazwiska, wizerunku laureata/-tki tytułu Miedziowy Mistrz Edukacji oraz imion i
nazwisk i wizerunków osób nominowanych, jak również adresów szkół lub placówek
oświatowych, w których ww. osoby są zatrudnione, a także informacji na temat
nauczanego przedmiotu i/lub stanowiska na jakim są zatrudnione ww. osoby. Dane
osobowe Osób zgłaszających przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu.
12) Uczestnik oraz Osoba zgłaszająca posiada prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania, przenoszenia danych, żądania usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo wycofania zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego do tego czasu.
13) Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przez czas konieczny dla
przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń.
14) Podanie Organizatorowi Konkursu danych osobowych przez Uczestnika
oraz Osobę zgłaszającą jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może
uniemożliwić udział w Konkursie.
ORGANIZATOR:
Civis Europea
ul. Sienkiewicza 5
Lubin 59-300
e-mail: civis.europae@wp.pl
Prezeska: Barbara Skórzewska tel. 606 735 030
Koordynatorka: Monika Erkens, tel. 506 156 789
e-mail: 
monikaerkens@o2.pl

Harmonogram konkurs
01.02 - 31.03. 20r. czas na wysyłanie zgłoszeń, najlepiej w formie elektronicznej.
Nie marnujemy papieru, szanujemy środowisko !
10.04.20r. to moment, w którym komisja konkursowa podejmie decyzję i spośród
nadesłanych prac wybierze pięć osób nominowanych do nagrody MME.
17.04.20r. chwila na którą wszyscy czekamy, konferencja MME w CK Muza
i przyznanie tytułu Miedziowego Mistrza Edukacji oraz wręczenie nagrody
zwycięzcy !

Pula nagród
Miedziowy Mistrz Edukacji otrzyma nagrodę
pieniężną
w wysokości
3000 zł, którą
ufundowała firma Cleantech Polska oraz
wycieczkę do Brukseli.
Nagroda szkolenie dla szkoły, w której uczy
wyróżniony nauczyciel. Będzie to szkolenie pn.
“Utrzymać płomień - przeciwdziałanie wypaleniu
zawodowemu nauczycieli” ufundowane przez
Edytę Rząse “Drogi dobrostanu”.

Dwie kolejne wycieczki do Brukseli otrzymają osoby wyróżnione.
Wycieczki do Brukseli mamy dzięki uprzejmości naszych patronów , posła na sejm Piotra
Borysa, oraz Posła do Europarlamentu Jarosława Dudy.
Mistrz Edukacji otrzyma niezwykłą statuetkę,którą na specjalne zamówienie
wykonanają odopieczni Stowrzyszenia Dać Nadzieję.

Konkurs i Konferencje Miedziowy Mistrz Edukacji wspiera
Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze

