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Regulamin konkursu

„Jak to jest być mną”

§ 1

1. Organizatorem konkursu „Jak to jest być mną” (zwanego dalej „Konkursem”) jest

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka zlokalizowana w Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40
(zwana dalej „Organizatorem”).

§ 2

1. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki
uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i    obowiązki
uczestników Konkursu.

2. Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju talentów i promowanie społecznie wrażliwych,

zrównoważonych i partycypacyjnych badań młodzieży.

§ 3

1. Konkurs adresowany jest do uczennic i uczniów szkół z całej Polski w wieku 14-17 lat, którzy 
chieliby się podzielić swoimi doświadczeniami związanymi z wiekiem, miejscem 
zamieszkania i swoją indywidualną osobowością i sytuacją.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a. Terminowe nadesłanie pracy konkursowej na temat: 1. „Jak to jest być nastolatkiem 
w ….? (w miejsce kropek można wpisać w mojej rodzinnej miejscowości lub w 
mieście, na wsi) Interesuje nas jak to jest w szkole, w sieci, w domu, w okolicy, w 
komunikacji, w sklepie, u lekarza, na spacerze, w relacjach towarzyskich itp.
LUB
„Jak mi było w….(w miejsce kropek można wpisać w mojej rodzinnej miejscowości 
lub w mieście, na wsi) podczas pandemii i lekcji online? Interesuje nas jak to było w 
sieci, w szkole, w domu, w okolicy itp. czy szkoła online była w jakiś sposób 
atrakcyjna, czy też nie.

b. Podanie danych do kontaktu i wieku w celu uzyskania informacji o wynikach 
konkursu. Dołączenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie 
równoznaczny z potwierdzeniem klauzuli RODO o przechowywaniu danych 
osobowych.

c. Każdy z uczestniczek  i uczestników biorących udział w Konkursie ma prawo zgłosić 
wyłącznie jedną pracę własnego autorstwa.

3. Pracę konkursową, należy przesłać mailem na adres unescochair@aps.edu.pl do dnia 31 
grudnia 2020 wraz ze skanem lub zdjęciem zgody podpisanej przez opiekuna prawnego.

4. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na włączenie pracy 
do procedury konkursowej oraz jej anonimizację i wykorzystanie do anonimowych analiz w 
celach naukowych.

5. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
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5. Praca konkursowa może zostać przygotowana w dowolnej formie literackiej (np. reportaż, 
esej, opowiadanie, itp), może być dowolnej długości, niemniej nie krótsza niż 2 strony 
maszynopisu.

6. Ponadto, praca powinna spełniać następujące wymogi techniczne:

• napisana w edytorze tekstu,

• typ pliku: preferujemy doc - może być też PDF, ewentualnie można też wkleić treść w 
okienku maila

7. Prace konkursowe nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych  
osób trzecich.  

§ 4

1. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 22 września 2020r.

2. Prace konkursowe będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia
2020 r. Final iści/Finalistki Konkursu zostaną poinformowane drogą e-mailową o

zakwalifikowaniu się do finału.

3. Lista Finalistek/Finalistów Konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej 

www.aps.edu.pl oraz na stronie Facebookowej Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka 

§ 5

1. Kapituła Konkursu składać się będzie z przedstawicieli nauczycieli akademickich Akademii 
Pedagogiki Specjalnej x2, przedstawiciela Instututu Praw Dziecka im. Janusza 
Korczakax1 oraz 2 nauczycieli z lokalnych szkół

2. Zgłoszone prace konkursowe oceniane będą pod kątem szczerości doświadczeń, 
kreatywności,, odwagi, świeżości,ci i autentyczności.

3. Kapituła Konkursu wybierze 3 finalist  ów konkursu

Organizator przewiduje możliwość zwiększenia ilości        Finalistek/Finalistów Konkursu.

4. Fundatorem nagród w konkusie jest Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej

§ 6




