REGULAMIN
udziału w projekcie “Grydaktyka, czyli edukacja poprzez gry”
realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
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§ 1
Przepisy ogólne
Organizatorem projektu “Grydaktyka, czyli edukacja poprzez gry - III edycja” jest Fundacja
Szkoła Medialna.
Program realizowany jest dla szkół z województwa małopolskiego.
W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie konkursu programistycznego pn. “Szkoła
w nowym wymiarze” zwanego dalej KONKURSEM.
Szkoły biorące udział w projekcie starają się o certyfikat pn. “ZGRANA SZKOŁA” zwany
dalej CERTYFIKATEM.
Informacje dotyczące zasad organizacji działań w ramach projektu są przekazywane poprzez
stronę www.grydaktyka.pl zwaną dalej stroną internetową projektu.
§2
Zasady przyznawania certyfikatu “Zgrana Szkoła”
Fundacja Szkoła Medialna przyznaje certyfikat “Zgrana Szkoła” szkole, która podejmuje
działania polegające na przeprowadzeniu zajęć dla uczniów z wykorzystaniem gier i aplikacji
komputerowych w procesie dydaktycznym oraz jej uczniowie wezmą udział w konkursie
programistycznym “Szkoła w nowym wymiarze”.
Certyfikat “Zgrana Szkoła” stanowi wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób
przyczyniają się do popularyzowania nowych technologii, w tym wykorzystania gier i
aplikacji komputerowych w procesie dydaktycznym.
W celu przyznania szkole certyfikatu “Zgrana Szkoła” należy zarejestrować szkołę na stronie
projektu poprzez wypełnienie elektronicznego zgłoszenia zamieszczonego na stronie:
http://grydaktyka.pl/grydaktyka-iii-edycja/
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 listopada 2018 roku.
Zgłoszenia przesłane po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.
Wymagany jest opis co najmniej jednych zajęć przeprowadzonych w ramach projektu,
polegających na wykorzystaniu gier w procesie dydaktycznym. Zajęcia należy przeprowadzić
w terminie do 30 listopada 2018. Po przeprowadzonych zajęciach należy przesłać fotorelację
z przeprowadzonych działań lub link do strony (facebooka) opisujący działania. Materiał
przesyłamy na adres: fundacja@szkolamedialna.pl w tytule wpisując Grydaktyka - opis
działań.
Podmiot składający wniosek wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych,
informacji o formach i treściach prowadzonych przez niego zajęć na stronie internetowej
projektu, poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryki wniosku, o którym mowa w §4 pkt. 3
niniejszego regulaminu.
Fundacja Szkoła Medialna może, po wstępnej analizie, poprosić szkołę o uzupełnienie
wniosku.
Fundacja Szkoła Medialna zastrzega sobie prawo do nierozpatrzenia zgłoszenia w przypadku
niewypełnienia w całości wniosku.
O przyznaniu albo odmowie przyznania certyfikatu “Zgranej Szkoły” zainteresowana szkoła
powiadamiana jest przez Fundację Szkoła Medialna drogą elektroniczną.
Szkoła, której przyznano powyższy tytuł, zostaje umieszczona na stronie www.grydaktyka.pl
.
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§3
Przebieg Konkursu “Szkoła w nowym wymiarze”
Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych województwa małopolskiego.
Konkurs jest prowadzony dla uczniów klas 4-6.
Do wykonania przygotowane zostało zadanie konkursowe opublikowane na stronach:
www.grydaktyka.pl/konkursktóre zostanie ogłoszone do dnia 15 października 2018.
Prace konkursowe uczniowie wykonują w języku Scratch.
Uczniowie mają swoich opiekunów naukowych, którymi są nauczyciele (nie muszą to być
nauczyciele informatyki). Opiekun naukowy:
a. przesyła zgłoszenie poprzez formularz elektroniczny w terminie do 10.11.2018 r.
podając dane ucznia i zadanie konkursowe w postaci pliku zip lub linku do pobrania.
Jeden uczeń to jedno zgłoszenie;
b. przyjmuje od ucznia zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział ucznia w
konkursie (załącznik nr 1);
c. przesyła skany zgody każdego ucznia na adres e-mail: konkurs@szkolamedialna.pl;,
d. Projekt zgłoszony do konkursu musi być stworzony specjalnie i wyłącznie dla celów
niniejszego konkursu.
Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę.
Praca może być wykonana w zespole co najwyżej dwuosobowym.
Z jednej szkoły w konkursie może uczestniczyć dowolna liczba uczniów. Opiekun naukowy
może być opiekunem dowolnej liczby uczniów.
Przy ocenie prac uwzględnione zostaną:
a. zgodność pracy konkursowej z tematem,
b. poprawność działania programu,
c. autorskie zdjęcia lub samodzielnie wykonane elementy graficzne, uwzględnienie w
pracy prawa autorskiego,
d. ciekawe ujęcie tematu,
e. kreatywność,
f. estetyka wykonania.
Prace zgłoszone do konkursu muszą być zgodne z polskim prawem. Uczestnicy muszą
przestrzegać praw autorskich i nie mogą zamieszczać w swoich pracach treści powszechnie
uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne i niemoralne.
Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości regulamin konkursu i akceptują zawarte w
nim warunki uczestnictwa. Opiekun zespołu zaświadcza przed Organizatorem, że projekt jest
zgodny z regulaminem.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych
(wyników konkursu) oraz pracy konkursowej na stronie www.grydaktyka.pl oraz na
publikację zdjęć z Gali finałowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac uznanych za niesamodzielne lub
niespełniające wymogów opisanych w regulaminie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.
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§4
Nagrody
1. Laureatami konkursu są uczniowie, którzy zajmą miejsca 1-3 w swoje kategorii wiekowej.
2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www.grydaktyka.pldo dnia 20 listopada
2018 roku.
3. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i dyplomami.
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§5
Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Szkoła Medialna z siedzibą w Krakowie,
ul. Piwna 27/9.
Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą zgodnie z art. 14 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie.
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania.
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Zał. nr 1
Zgoda rodziców uczniów biorących udział w konkursie
Oświadczam, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka oraz wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej
organizatora (www.grydaktyka.pl, www.szkolamedialna.pl) imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły
mojego dziecka na liście finalistów i laureatów konkursu.

…………………….……………………………..…………………………………….…………………
imię i nazwisko ucznia

…………...………………………………………………………………..…………………...…………
nazwa szkoły

do celów związanych z realizacją konkursu “Szkoła w nowym wymiarze” w programie “Grydaktyka,
czyli edukacja poprzez gry”, realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa
Małopolskiego.

…………………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………
(czytelny podpis)

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z powyższymi przepisami prawa zostałem/am
poinformowany/a, że:
- administratorem danych osobowych jest Fundacja Szkoła Medialna z siedzibą w Krakowie,
ul. Piwna 27/9.
- przekazane dane osobowe wykorzystane będą w celu realizacji konkursu programistycznego
“Szkoła w nowym wymiarze”;
- przekazanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału
ucznia w konkursie;
- przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia.

…………………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………
(czytelny podpis)
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