Regulamin konkursu #Szkoła2030
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich organizowany jest konkurs pt. #Szkoła2030,
zwany dalej Konkursem.
§2
Organizatorem Konkursu jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe (dalej: „STO”) z siedzibą w
Warszawie (00-029), ul. Nowy Świat 39.
§3
1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Udział w konkursie może wziąć każdy obywatel polski,
który w dniu ogłoszenia wyników konkursu będzie osobą pełnoletnią.
2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie władz STO, w tym władz Samodzielnych Kół
Terenowych, pracownicy i współpracownicy Biura STO, pracownicy i współpracownicy
podmiotów współpracujących z STO przy organizacji Konkursu oraz ich małżonkowie, krewni
lub powinowaci, w tym ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, a także osoby pozostające z tymi
pracownikami lub współpracownikami w stosunku przysposobienia.
§4
Zadanie konkursowe polega na napisaniu eseju nt.: „Szkoła 2030 – jak odrobiliśmy lekcję i
stworzyliśmy szkołę marzeń”, w którym znajdzie się odpowiedź na poniższy scenariusz: „Jest
1 września 2030 roku. Szkoła, do której polskie dzieci wracają po wakacjach, to szkoła
marzeń. Podmiotowo traktuje uczniów, świetnie przygotowując ich do życia w nowym,
zmieniającym się świecie. Jest też atrakcyjnym miejscem pracy dla obecnych i przyszłych
nauczycieli. W jaki sposób my, Polacy, osiągnęliśmy ten cel w ciągu minionej dekady?”
§5
Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
II. WARUNKI KONKURSU
§6
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie Organizatorowi Pracy konkursowej
do dnia 10 kwietnia 2019 r. w wersji elektronicznej, w formie załączników (w dwóch
formatach: word i pdf) poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie
www.szkola2030.pl. Praca konkursowa powinna być oznaczona wyłącznie w następujący
sposób: Szkola2030_Pseudonim Uczestnika konkursu, przy czym pseudonim Uczestnika nie
może zawierać żadnych jego danych osobowych.
2. Dostarczenie Organizatorowi pracy konkursowej oznacza, że jej autor staje się
Uczestnikiem konkursu i akceptuje niniejszy Regulamin.

§7
1. Praca konkursowa powinna być zgodna z tematem określonym w niniejszym Regulaminie i
poprawna pod względem gramatycznymi i ortograficznym. Objętość pracy konkursowej nie
może być większa niż 10 tysięcy znaków (ze spacjami).
2. Uczestnik jest zobowiązany do podania następujących danych: imienia, nazwiska,
pseudonimu, danych kontaktowych (adresu e-mail oraz numeru telefonu).
3. Praca konkursowa powinna być opracowana z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i zostać przekazana
Organizatorowi konkursu w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.
4. W razie niespełnienia kryteriów wskazanych w § 6 ust. 1 lub w niniejszym paragrafie lub
przesłania Pracy konkursowej po wskazanym terminie, praca zostanie odrzucona z przyczyn
formalnych.
§8
1. Przesłanie Pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na
jej publikację na stronie internetowej Konkursu i stronie internetowej Organizatora, przy
czym Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnej decyzji o publikacji Prac
konkursowych.
2. Przesyłając Pracę konkursową, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej,
nieograniczonej terytorialnie licencji na czas nieokreślony na korzystanie z majątkowych
praw autorskich w zakresie pól eksploatacji obejmujących wprowadzenie Pracy konkursowej
do pamięci komputera, korzystanie z Pracy konkursowej dla celów realizacji Konkursu oraz
rozpowszechnianie Pracy konkursowej w internecie (na stronie Konkursu oraz stronie
Organizatora), a także wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora poprawek w Pracy
konkursowej redakcyjnych i korektorskich.
3. W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o wydaniu publikacji pokonkursowej
nagrodzonych lub wyróżnionych Prac konkursowych Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie
Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji obejmującej
pola eksploatacji w postaci rozpowszechniania Pracy konkursowej w publikacji zbiorowej
wydanej metodą druku lub rozpowszechniania w ramach publikacji elektronicznej, w tym w
internecie.
4. Niezależnie od zapisów ust. 2 i 3 , jeżeli Organizator wyrazi taką wolę, Laureat zobowiązuje
się do zawarcia z Organizatorem odrębnej, odpłatnej umowy, w ramach której przeniesie na
Organizatora majątkowe prawa autorskie do Pracy konkursowej obejmujące pola
eksploatacji w postaci co najmniej: wprowadzenia do pamięci komputera, utrwalenia na
dowolnym nośniku, wykonania kopii utworu, rozpowszechniania Pracy konkursowej w
publikacji indywidualnej lub zbiorowej wydanej metodą druku lub rozpowszechniania w
ramach publikacji zbiorowej lub indywidualnej elektronicznej, w tym w internecie, a także
kopiowania, publikowania i rozpowszechniania we fragmentach lub w całości oraz
przeniesienia na Organizatora uprawnienia do wykonywania praw zależnych do Pracy
konkursowej. Na potrzeby przygotowania umowy i uiszczenia podatku Laureat poda
niezbędne dane osobowe.

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
§9
1. Konkurs będzie realizowany w następujących terminach:
do 10 kwietnia 2019 r. – termin nadsyłania Prac konkursowych
do 10 maja 2019 r. – ogłoszenie wyników Konkursu.
2. W skład Kapituły konkursu wchodzą przedstawiciele Organizatora i patrona medialnego
konkursu oraz specjaliści z zakresu edukacji zaproszeni przez Organizatora. Przewodniczącym
Kapituły jest przedstawiciel Organizatora.
3. Spośród Prac konkursowych spełniających wymogi formalne Kapituła konkursu wyłoni
Prace, które zostaną nagrodzone. Przy wyborze Kapituła będzie się kierowała kryterium
zrealizowania tematu, innowacyjności pomysłu, możliwości jego zastosowania i
holistycznego podejścia do zagadnień edukacyjnych.
4. Po przesłaniu Pracy konkursowej do Organizatora Uczestnikowi nie przysługuje prawo do
jej uzupełnienia lub poprawienia.
5. Laureatami I, II i III miejsca w konkursie zostaną osoby, których Prace konkursowe uzyskają
kolejno największą liczbę głosów oddanych przez członków Kapituły. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
6. Z przebiegu obrad Kapituły sporządza się protokół.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wskazanych w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.
§ 10
1. W ramach Konkursu zostaną wręczone następujące nagrody:
a) I nagroda – 5000 zł netto
b) II nagroda – 3000 zł netto
c) III nagroda – 2000 zł netto
2. Organizator może także przyznać wyróżnienia.
3. Osoby, które uzyskają tytuł Laureata Konkursu lub otrzymają wyróżnienie, zostaną o tym
fakcie powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie. Pozostali
uczestnicy otrzymają w formie elektronicznej informację o rozstrzygnięciu Konkursu.
6. Nagrody w wysokości wskazanej w ust.1, zostaną przez Organizatora przekazane na
wskazane przez Laureata konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od
Laureata o numerze konta. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez
Laureata błędnych danych.
7. Organizator zobowiązuje się ponieść koszty należnego podatku dochodowego od osób
fizycznych, należnego od nagród pieniężnych dla Laureatów Konkursu.
8. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Społecznego Towarzystwa
Oświatowego oraz na stronie internetowej www.szkola2030.pl.
2. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych Uczestnika w zakresie spełniania
warunków, o których mowa w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od
Uczestnika złożenia określonych oświadczeń i przedłożenia określonych dokumentów.
Odmowa Uczestnika w tym zakresie oznacza wykluczenie z udziału w Konkursie.
3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Konkursu można kierować na adres e-mail:
biuroprasowe@sto.org.pl
4. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie
z uczestnictwa w Konkursie.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
6. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Konkursu, a
uczestnicy zostaną o niej dodatkowo poinformowani drogą mailową.

Załącznik nr 1
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych podanych wraz z nadesłaną Pracą konkursową jest
Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 39,
kod pocztowy 00-029, tel. (22) 826 78 64, email biuro@sto.org.pl.
Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w STO pełni Inspektor Ochrony Danych, z
którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@sto.org.pl. Pod tym
adresem zgłaszać można m.in. żądania realizacji praw, o których mowa niżej a także wszelkie
pytania, wątpliwości bądź zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych. Jeżeli ktoś nie
dysponuje dostępem do poczty elektronicznej może przekazać wiadomość pisemnie, na
adres STO. Zawsze przysługuje też Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).
Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania dostępu do nich, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Korzystanie z

tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o
Ochronie Danych (RODO).
Przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu
Dane zbierane są i przetwarzane w celu organizacji konkursu oraz opublikowania informacji
o laureatach na stronie internetowej Konkursu, w serwisie www STO, w profilach Konkursu i
STO w mediach społecznościowych oraz w mediach tradycyjnych. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest zgoda uczestnika konkursu.
Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w konkursie. Wycofanie zgody uczestnika przed ogłoszeniem wyników
konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. Wycofanie zgody uczestnika
po ogłoszeniu listy laureatów oznacza brak możliwości umieszczenia imienia i nazwiska na
liście laureatów oraz brak możliwości wypłaty przyznanej nagrody i publikacji nadesłanego
utworu.
Dane zostaną usunięte do dnia kolejnej edycji konkursu lub po złożeniu przez Państwa
żądania ich usunięcia albo po wycofaniu zgody na ich przetwarzanie lub po 3 latach od ich
zebrania, pod warunkiem, że nie istnieją przesłanki do ich dalszego przechowywania i
przetwarzania np. potrzeba ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z
udziałem w konkursie, potrzeba oznaczania autorstwa rozpowszechnianego utworu,
obowiązek prawny wynikający z przepisów podatkowych lub przepisów o rachunkowości itp.
Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je w imieniu i na rzecz STO, w
celu i w zakresie oraz przez czas określony przez STO.

