
 

Regulamin konkursu Democracy Cake: Porozmawiajmy o demokracji  
 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji, z siedzibą w Warszawie, ul. 

Nowolipie 9/11. 

2. Konkurs trwa od 14 kwietnia do 12 maja 2020 roku. 

3. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Democracy Cake – Promoting Youth Engagement 

Through Innovative Educational Tools”, finansowanego ze środków Ambasady USA w 

Warszawie. 

4. Celem konkursu jest promocja ciekawych form poruszania z młodzieżą tematów demokracji i 

zaangażowania obywatelskiego w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych. W ramach konkursu 

wybierane i nagradzane są najciekawsze scenariusze zajęć dotyczących edukacji obywatelskiej. 

5. Konkurs ma charakter ogólnopolski. 

6. W konkursie mogą brać udział nauczyciele i nauczycielki polskich szkół ponadpodstawowych 

oraz klas 7-8 szkół podstawowych, a także edukatorzy i edukatorki współpracujący z instytucjami 

i organizacjami pozarządowymi, które prowadzą działania edukacyjne wśród młodzieży na 

terenie Polski. 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy 

organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób 

(małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 

8. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 

9. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać opis swojego scenariusza zajęć w formularzu 

zgłoszeniowym (dostępnym w załączonym pliku) zgodnie z umieszczonymi w nim instrukcjami i 

przesłać go na adres konkurs@fed.org.pl w terminie do 12 maja 2020 roku, godz. 23:59. 

10. Scenariusz zajęć powinien dotyczyć przeprowadzenia lekcji szkolnej lub zajęć w ramach edukacji 

pozaszkolnej, dla uczniów w grupie wiekowej powyżej 14 lat, na tematy dotyczące edukacji 

obywatelskiej. Czas trwania zajęć nie może przekroczyć 2 godzin zegarowych (120 min). 

11. W konkursie można zgłaszać wyłącznie nowe, nienagradzane w innych konkursach scenariusze, 

które nie były wcześniej publikowane. 

12. W konkursie można zgłaszać jedynie scenariusze, których autorem/autorką jest osoba 

zgłaszająca i których treść nie narusza praw osób trzecich. 

13. Prace zgłoszone do konkursu mogą mieć autora zespołowego, ale w takim przypadku jedną 

nagrodę otrzymuje cały zespół. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac, których treść może stanowić 

naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich. 

15. Nadesłane prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:  

 zgodność zawartości merytorycznej z zakresem konkursu/z pojęciem edukacji obywatelskiej, 

 cele, treści i metody przeprowadzanej lekcji dopasowane do wieku odbiorców, 

 stopień aktywnego zaangażowania i refleksji uczniów np. użycie metod aktywizujących, 

 oryginalność i kreatywność w planowaniu zajęć,  

 realistyczność ram czasowych (scenariusz możliwy  do zrealizowania w założonym czasie), 
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 zwięzłość i klarowność scenariusza, 

 precyzyjność opisu pozwalająca na przeprowadzenie zajęć przez inne osoby. 

16. Autorzy 35 najlepiej ocenionych prac otrzymają nagrodę w postaci egzemplarza gry planszowej 

„Democracy Cake”. W przypadku dużej ilości dobrych prac Organizator może zadecydować o 

zwiększeniu puli nagród. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń odpowiadających 

kryteriom konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do rozdysponowania mniejszej puli 

nagród. 

17. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent finansowy. 

18. Dodatkowo 5 najlepiej ocenionych prac zostanie (w całości lub fragmentach) opublikowanych na 

stronie internetowej Organizatora konkursu, na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - 

Użycie niekomercyjne - Bez Utworów Zależnych 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna, na co 

uczestnicy wyrażają zgodę przesyłając zgłoszenie do Konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do wprowadzenia zmian/poprawek redakcyjnych w porozumieniu z autorem/autorką 

scenariusza przed publikacją. 

19. Wyboru prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu. W skład 

komisji wejdą eksperci i ekspertki z zakresu edukacji obywatelskiej. 

20. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

21. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 1 czerwca 2020 na stronie internetowej 

www.fed.org.pl. 

22. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni o zwycięstwie telefonicznie albo za pomocą 

poczty elektronicznej. 

23. Nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez autorów zwycięskich prac. 

24. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk wszystkich 

laureatów Konkursu, nazw szkół, a także tytułów nadesłanych przez nich scenariuszy oraz 

umieszczenia tych informacji na stronie internetowej www.fed.org.pl.  

25. Dane osobowe osób nadsyłających zgłoszenia konkursowe będą przetwarzane w celu udziału w 

konkursie. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez uczestników i 

uczestniczki konkursu w formularzu zgłoszeniowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W związku z tym, 

organizator informuje, że: 

 administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacja dla Demokracji z siedzibą w 

Warszawie, ul. Nowolipie 9/11, KRS 0000037647. Kontakt z osobą właściwą w sprawach 

danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: odo@fed.org.pl.  

 dane osobowe są przetwarzane w celu wyłonienia i ogłoszenia laureatów konkursu na 

scenariusz zajęć na temat edukacji obywatelskiej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

 dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również 

wykorzystywane w celach marketingowych, ani profilowania,  

 dane osobowe laureatów konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od 

końca roku, w którym konkurs był  organizowany (ze względu na obowiązek 

przechowywania dokumentacji projektu),  

 uczestnicy i uczestniczki konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie Twoich danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 
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26. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności 

wydłużenia terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin 

obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.fed.org.pl. Ewentualne zmiany w tym 

zakresie zostaną opublikowane na stronie www.fed.org.pl oraz przesłane na adres e-mail 

podany w zgłoszeniu od Konkursu. 

27. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 

28. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod 

adresem mailowym konkurs@fed.org.pl. 
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