REGULAMIN WYDARZENIA „DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI”
ZAINICJOWANY PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu
„Dzień nowych technologii w Edukacji” zwanym dalej DNTE oraz tryb przeprowadzania DNTE.
2. Inicjatorem wydarzenia jest Ministerstwo Edukacji Narodowej z siedzibą przy Al. J. Ch. Szucha
25, 00-918 Warszawa.
3. Organizatorami DNTE są Ministerstwo Edukacji Narodowej z siedzibą przy Al. J. Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa oraz podmioty biorące udział w DNTE.
4. Celem
DNTE
jest
popularyzacja
technologii
informacyjno-komunikacyjnych,
wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami w szkole i poza szkołą.
5. Uczestnikiem DNTE jest każda osoba przebywająca w miejscu organizacji DNTE, w
szczególności dzieci, uczniowie, młodzież, rodzice i nauczyciele szkół i placówek oświatowych.
6. DNTE jest planowane na 21 marca 2018 roku w godzinach 10-17 lub do godziny określonej
przez poszczególne podmioty deklarujące swój udział w DNTE, w wybranej szkole branżowej
na terenie województwa mazowieckiego oraz w miejscach wskazanych przez podmioty
deklarujące swój udział w DNTE.
7. Bezpieczeństwo Uczestnikom DNTE zapewniają podmioty biorące udział w DNTE.
8. Regulamin DNTE kierowany jest do wszystkich osób przebywających w miejscu organizacji
DNTE, mających obowiązek zastosować się do postanowień Regulaminu. Szczegółowe zasady
i warunki bezpieczeństwa uczestników określą podmioty biorące udział w DNTE.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA, PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Podmioty organizujące DNTE na terenie swoich obiektów deklarują swój udział w DNTE
poprzez rejestrację w formularzu rejestracyjnym znajdującym się pod adresem
www.men.gov.pl/DNTE.
2. Spośród pomysłów na wydarzenie przesłanych przez podmioty organizujące DNTE
wyłonionych zostanie przez Komisję Konkursową 5 najlepszych pomysłów.
3. Uczestnictwo w DNTE jest bezpłatne i przysługuje wszystkim osobom, z wyłączeniem osób
stwarzających zagrożenie w miejscu organizacji DNTE.
4. Uczestnicy DNTE wyrażają zgodę na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub
innego rodzaju zapisy ich wizerunku i głosu w związku z DNTE oraz na transmitowanie,
rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie wizerunku i głosu w związku z promocją DNTE.
Uczestnikowi DNTE nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.
5. Podmioty biorące udział w DNTE nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione,
zgubione lub skradzione podczas DNTE.
§3 KOMISJA KONKURSOWA
1. Ministerstwo Edukacji Narodowej powoła 3 osobową Komisję Konkursową spośród
pracowników Departamentu Programów, Podręczników i Innowacji MEN, zwaną dalej
Komisją.
2. Komisja wybierze 5 najlepszych pomysłów spośród przesłanych przez podmioty
zarejestrowane jako Organizator DNTE pomysłów na wydarzenie.

3. Komisja będzie oceniała pomysły w skali 1 do 5 punktów według następujących kryteriów:
- zgodność z tematyką wydarzenia
- ciekawy sposób ujęcia tematu
- stopień zaangażowania uczestników
- stopień użycia nowych technologii.
4. Nagrodzone zostaną pomysły na wydarzenie z najwyższą ilością punktów.
5. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
6. Jeżeli w związku z konkursem powstaną przedmioty prawa autorskiego, Organizator Ministerstwo Edukacji Narodowej nabywa wszelkie prawa majątkowe do tych przedmiotów.
Nabycie tych praw nastąpi z chwilą udostępnienia Organizatorowi przedmiotu prawa
autorskiego.
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w DNTE jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia i zmian w przebiegu DNTE z uzasadnionych
powodów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania DNTE bez wcześniejszego uprzedzenia i nie
będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibach i na stronach internetowych Organizatorów
oraz w miejscach organizacji DNTE.
5. Sprawy dotyczące DNTE nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga właściwy Organizator.
6. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody oraz
ewentualne wypadki do których mogłoby dojść podczas DNTE.

