
Regulamin konkursu dla szkół gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych „Lekcja z SITA” – 4 edycja (2014/2015) 

§ 1 

Postanowienia Ogólne 
1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Lekcja z SITA” 

(dalej „Konkurs”). 

2. Informacje na temat Projektów realizowanych w efekcie poprzednich edycji Konkursu 

znajdują się na stronie www.szkola.sita.pl.  

3. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Głos Nauczycielski z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. J. Smulikowskiego 6/8, (dalej „Organizator”). 

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma SITA Sp. z o.o. z siedzibą 12-100 Szczytno, Korpele 

– Strefa 9 (dalej „Fundator”). 

§ 2 

Uczestnicy Konkursu 
Uczestnikiem Konkursu może być szkoła gimnazjalna (gimnazjum) oraz szkoła ponadgimnazjalna, 

działająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwana dalej „Uczestnikiem”. 

§ 3 

Zgłoszenie udziału w Konkursie 
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Każdy Uczestnik może zgłosić się do danej edycji Konkursu tylko jeden raz. 

3. Do udziału w Konkursie konieczne jest wypełnienie przez Uczestnika i przesłanie na adres 

Organizatora formularza zgłoszeniowego, razem z odpowiedzią na pytanie „Dlaczego to 

właśnie moja szkoła powinna korzystać z metody SITA do nauki języków obcych?”. 

Objętość odpowiedzi na pytanie nie powinna przekraczać 1 strony znormalizowanego 

komputeropisu, tj. 1800 znaków ze spacjami. Do udziału w Konkursie konieczne jest również 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osób reprezentujących Uczestnika w 

celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz wydania nagród, jak również w celu 

wskazania i podania do wiadomości publicznej w szczególności w Głosie Nauczycielskim i na 

stronie internetowej www.glos.pl oraz w miejscach wybranych przez Fundatora, imion i 

nazwisk osób reprezentujących Uczestników, jak również nazw i adresów szkół, które 

zakwalifikowały się do II etapu Konkursu oraz zostały laureatami Konkursu. Wzór formularza 

zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1, natomiast oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie 

danych osobowych stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

4. Zakończenie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych przez Organizatora nastąpi w dniu 17 

lutego 2015 r. (data stempla pocztowego). 

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na udział w Konkursie na warunkach Regulaminu 

oraz – w przypadku zakwalifikowania Uczestnika do II etapu Konkursu – zobowiązanie do 

zorganizowania na terenie szkoły „Dnia konkursowego”, w trakcie którego odbędą się 
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spotkania Fundatora z Dyrekcją, nauczycielami, uczniami i rodzicami. „Dzień konkursowy” 

stanowi przygotowanie do II etapu konkursu. 

§ 4 

Jury Konkursu 
1. W celu przeprowadzenia Konkursu zostaje powołane Jury, w którego skład wchodzą 

przedstawiciele Organizatora oraz Fundatora. 

2. Zadaniem Jury jest: 

a. kwalifikacja formularzy zgłoszeniowych Uczestników jako zgodnych z Regulaminem 

b. wytypowanie Uczestników, którzy wezmą udział w II etapie Konkursu 

c. wyłonienie zwycięzców Konkursu w II jego etapie 

d. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu 

3. W przypadku rozbieżności zdań wśród członków Jury, rozstrzygnięcia zapadają większością 

głosów. Decyzje Jury są udokumentowane w protokołach z posiedzeń. 

§ 5 

Przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu 
1. W I etapie Konkursu biorą udział Uczestnicy, którzy zgłosili uczestnictwo do dnia 17 lutego 

2015 r. na zasadach określonych w par. 3 Regulaminu. 

2. Do 28 lutego 2015 r. Jury Konkursu na podstawie autonomicznej oceny odpowiedzi na 

pytanie: „Dlaczego to właśnie moja szkoła powinna korzystać z metody SITA do nauki 

języków obcych?” wytypuje spośród Uczestników co najmniej 10 szkół, które zostaną 

zakwalifikowane do II etapu Konkursu. Jury dokona oceny i wyboru, uwzględniając 

następujące kryteria: dobór argumentów, sposób ich prezentacji oraz oryginalność ujęcia 

tematu. 

3. Od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. w szkołach, które zostały 

zakwalifikowane do II etapu Konkursu, będą odbywały się ”Dni konkursowe”. W każdej ze 

szkół odbędą się cztery spotkania: 

a. dla Dyrekcji i organu samorządowego (maks. 8 osób) – jego celem będzie 

zaznajomienie władz szkoły z metodą SITA 

b. dla nauczycieli (maks. 20 osób) – jego celem będzie zaznajomienie nauczycieli ze 

specyfiką pracy z metodą SITA 

c. dla uczniów (liczba osób: bez ograniczeń) – jego celem będzie wyjaśnienie uczniom, 

jak przebiega nauka metodą SITA 

d. dla rodziców (liczba osób: bez ograniczeń) – jego celem będzie zaznajomienie 

rodziców z metodą SITA, aby w razie wygranej Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele mogli 

bez dodatkowych wyjaśnień rozpocząć pracę z metodą SITA. 

4. Do dnia 18 maja 2015 r. (data stempla pocztowego) Uczestnicy biorący udział w II etapie 

Konkursu prześlą na adres Organizatora „Projekt organizacji zajęć metodą SITA”, zwany dalej 

„Projektem”. Przygotowując Projekt uczestnicy Konkursu mają prawo korzystać z informacji 

zamieszczonych na stronie www.szkola.sita.pl i czerpać inspiracje z opisywanych tam 

projektów i udostępnionych dokumentów. 

5. Projekt powinien być zgodny z procedurami metodycznymi SITA i zawierać takie informacje 

jak: grafik zajęć uwzględniający terminy kolejnych lekcji i terminy testów sprawdzających 
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zdobytą wiedzę, planowana liczba uczniów korzystających z nauki metodą SITA, 

przygotowanie szkoły do prowadzenia zajęć metodą SITA, liczba nauczycieli (lektorów i 

opiekunów) zaangażowanych do prowadzenia zajęć metodą SITA, formę i częstotliwość 

przekazywania sprawozdań i raportów z realizacji Projektu oraz zobowiązanie do 

dokumentowania przebiegu Projektu na stronie www.szkola.sita.pl. Forma zapisu Projektu 

(wydruk, wersja elektroniczna, zapis na CD lub innym nośniku) zależy od autora. Projekt, żeby 

został przyjęty przez Organizatora, musi spełniać następujące kryteria: 

a. nie był wcześniej nigdzie publikowany, ani nie jest zgłoszony do innych konkursów 

b. nie narusza praw autorskich ani innych praw osób trzecich 

c. jest przygotowany w języku polskim 

d. został nadesłany w podanym przez Organizatora terminie  

e. objętość Projektu nie może przekraczać 5 stron znormalizowanego komputeropisu 

(9000 znaków ze spacjami) – w przypadku tekstu, 15 slajdów – w przypadku 

prezentacji. 

6. Szkoły, które zakwalifikowały się do II etapu, składają do odpowiedniego kuratorium oświaty 

wniosek o wpisanie realizacji innowacji pedagogicznej programowo-metodyczno-

organizacyjnej do rejestru innowacji pedagogicznych i eksperymentów.  Potwierdzenie 

przyjęcia wniosku wraz z jego kopią dołączają do Projektu jako załącznik. 

7. Jury Konkursu na podstawie przesłanych Projektów organizacji zajęć z zastosowaniem 

metody SITA wyłoni spośród Uczestników biorących udział w II etapie Konkursu zwycięzcę 

Konkursu oraz przyzna drugie i trzecie miejsce, określane dalej łącznie jako wyróżnienia w 

Konkursie. Kryteria oceny Projektów są następujące: 

a. Projekt powinien wskazywać na zrozumienie przez autorów procedury nauki metodą 

SITA 

b. Projekt powinien uwzględniać specyfikę nauki metodą SITA 

c. pomysłowość autorów dotycząca możliwości wykorzystania sprzętu SITA w szkole 

d. pomysłowość autorów dotycząca prowadzenia testów sprawdzających, sprawozdań i 

raportów związanych z nauką metod ą SITA 

e. poziom zaangażowania środowiska szkolnego w Lekcję z SITA. 

8. Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie zwycięzcy i wyróżnionych, opublikowanie wyników 

Konkursu na łamach tygodnika Głos Nauczycielski nastąpi do dnia 5 czerwca 2015 r. 

9. Najlepsze Projekty, które jednak nie zostały uhonorowane nagrodą główną, mogą być 

realizowane przy współpracy z Fundatorem. Fundator zastrzega sobie prawo do podjęcia 

działań mających na celu sfinansowanie ich realizacji (patrz: przykładowe przedsięwzięcie 

„Przez SITA do gwiazd” na www.szkola.sita.pl). 

§ 6 

Nagroda 
1. Nagrodę ufundowaną przez Fundatora stanowi: 

a. nagroda główna dla zwycięzcy w postaci 11 urządzeń SITA oraz materiałów do nauki 

języka obcego niezbędnych do zrealizowania pierwszego roku trwania zwycięskiego 

Projektu oraz  
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b. nagroda dodatkowa dla zwycięzcy i wyróżnionych w postaci dwuetapowego 

szkolenia dla nauczycieli i opiekunów niezbędnych do realizacji Projektu. Koszt 

delegacji na szkolenie pokrywa szkoła. 

2. Warunkiem otrzymania urządzeń SITA przez zwycięzcę jest uzyskanie zaświadczenia o 

ukończeniu szkolenia przez nauczycieli i opiekunów wyznaczonych do realizacji Projektu. 

Szkolenie odbędzie się w terminie do 24 sierpnia 2015 r. 

3. W przypadku nie uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przez nauczycieli i 

opiekunów wyznaczonych do realizacji Projektu, zwycięzca zostaje wykluczony z udziału w 

Konkursie i traci prawo do nagrody głównej. W przypadku wykluczenia zwycięzcy, nagroda 

główna przyznawana jest szkole, która została wyróżniona i zajęła kolejne miejsce, a jej 

nauczyciele i opiekunowie uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

4. Zwycięzca Konkursu, po spełnieniu kryteriów opisanych w niniejszym Regulaminie, otrzymuje 

bezpłatną licencję na korzystanie z metody SITA i znaku firmowego na okres jednego roku. 

5. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się zrealizować Projekt poczynając od najbliższego roku 

szkolnego pod rygorem zwrotu urządzeń SITA Fundatorowi. 

6. Zwycięzcy Konkursu i wyróżnionym nie przysługuje prawo zamiany nagrody na jej ekwiwalent 

pieniężny. 

§ 7 

Reklamacje 
1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem uczestnik Konkursu może 

informować Organizatora. 

2. Uczestnik ma prawo zgłosić reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą listowną na 

adres Organizatora, 00-389 Warszawa, ul. J. Smulikowskiego 6/8. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od 

daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia 

niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listownie 

bądź e-mailem. 

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 
1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez 

Uczestnika postanowień Regulaminu. 

2. Organizator z ważnych powodów zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. 

Ewentualna zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia 

Regulaminu na stronie www.glos.pl. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw 

nabytych przez Uczestników Konkursu. 

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.glos.pl oraz na stronie www.szkola.sita.pl.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez 

pocztę oraz firmy kurierskie korespondencji lub przesyłek wysyłanych w związku z 

prowadzeniem Konkursu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 

nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych 
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uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z 

prowadzeniem Konkursu. 

6. Koszty związane z ufundowaniem i przekazaniem nagrody oraz z merytoryczną realizacją 

”Dnia konkursowego” w szkołach ponosi Fundator. 

7. Wszelkie materiały związane z Konkursem, a w szczególności: formularze zgłoszeniowe wraz 

ze wszelkimi załącznikami oraz Projekty organizacji zajęć prowadzonych metodą SITA, 

przesłane przez Uczestników na adres Organizatora, stanowią własność Fundatora Konkursu i 

nie podlegają zwrotowi. Uczestnik bez dodatkowych opłat przenosi na Fundatora wszelkie 

zbywalne prawa autorskie do materiałów wymienionych w niniejszym Regulaminie. Fundator 

zastrzega sobie prawo do publikowania ich w całości i fragmentach, udostępniania, 

kopiowania, modyfikowania, przetwarzania i wykorzystywania go w dowolny sposób w 

dowolnym czasie oraz przenoszenia tych praw na Organizatora. 

8. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  

9. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Wydawnictwo Głos 

Nauczycielski z siedzibą w Warszawie (00-389), ul Juliana Smulikowskiego 6/8. Administrator 

w celu prawidłowej realizacji Konkursu może upoważnić inne osoby do przetwarzania danych 

osobowych Uczestników Konkursu, na co Uczestnik niniejszym wyraża zgodę.  

10. Administrator upoważnia Fundatora do przetwarzania danych osobowych Uczestników 

Konkursu, na co Uczestnik niniejszym wyraża zgodę. 

11. Dane Uczestników oraz dane osobowe osób reprezentujących Uczestników przetwarzane 

będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz wydania nagród, jak również w 

celu wskazania i podania do wiadomości publicznej w szczególności w Głosie Nauczycielskim i 

na stronie internetowej www.glos.pl oraz  w miejscach wybranych przez Fundatora, imion i 

nazwisk osób reprezentujących zwycięzcę i wyróżnionych jak również nazw i adresów szkół – 

Uczestników. 

12. Dane będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu i osoby przez niego upoważnione, tj. 

w szczególności Fundatora i członków Jury Konkursu w celu, o którym mowa w § 8 ust. 11 i 

nie będą przekazywane innym osobom. 

13. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

14. Podanie Organizatorowi Konkursu danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. 

Organizator 

Głos Nauczycielski 

 

http://www.glos.pl/
http://www.sita.pl/

