
Regulamin VI Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Normalizacja i ja” 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Polski Komitet Normalizacyjny (zwany dalej 
„Organizatorem” lub „PKN”).  

2. Konkurs jest skierowany do uczniów oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych 

wszelkich typów i ma zasięg ogólnopolski.  

3. Konkurs trwa od 4 października 2017 roku do 25 stycznia 2018 roku. 

4. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie. 

5. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym 

Regulaminie. 

§ 2 

Definicje 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1. Konkursie – należy przez to rozumieć VI Konkurs „Normalizacja i ja” w roku szkolnym 
2017/2018. 

2. Uczestniku Konkursu – należy przez to rozumieć nauczyciela lub ucznia, którzy przystąpili 
do Konkursu. Nie dopuszcza się prac zbiorowych. 

3. Partnerze metodycznym – należy przez to rozumieć placówkę doskonalenia zawodowego 
nauczycieli współpracującą z PKN. 

4. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Konkursu.  

§ 3 

Cele Konkursu 

Celami Konkursu są 

1. upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i 

normalizacji w życiu codziennym; 

2. zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli 

norm  do swoich zajęć lekcyjnych.  

 

§ 4 

Zadania konkursowe 

1. Zadaniem konkursowym dla uczniów w kategorii „Esej” jest napisanie opracowania na 

temat: Normy w ochronie środowiska.  

2. Zadaniem konkursowym dla uczniów w kategorii „Komiks” jest wykonanie formy graficznej 

(komiksu) o tematyce podanej w § 4 pkt 1 Regulaminu. 

3. Zadaniem konkursowym dla uczniów w kategorii „film” jest nakręcenie krótkiego filmu 

telefonem komórkowym lub kamerą na temat wymieniony w § 4 pkt 1 Regulaminu.  



4. Zadaniem konkursowym dla nauczycieli jest przygotowanie scenariusza lekcji – na jedną 

godzinę lekcyjną – obejmującego obszar tematyczny opisany w § 3 pkt 1 Regulaminu, 

który może być wykorzystany w pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 

§ 5 

Wymagania dotyczące prac konkursowych 

Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania: 

1. Kategoria „Esej”: praca powinna być napisana zgodnie z obowiązującymi zasadami 

pisania esejów i dostarczona w formacie *.docx. Pracę należy podpisać imieniem i 

nazwiskiem autora w lewym górnym rogu pierwszej strony opracowania. Należy również 

podać nazwę szkoły i adres. 

2. Kategoria „Komiks”: praca powinna być formą graficzną o objętości 1 strony A4 (format 

210 x 297 mm, w układzie wyłącznie pionowym, układ i liczba kadrów na stronie 

dowolna).Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora w tytule pliku. 

3. Kategoria „Film”: praca powinna polegać na nakręceniu krótkiego (do 4 minut) filmu  

w formacie MP4, MPG lub AVI. Dane autora/autorów powinny być zawarte w treści filmu. 

4. Kategoria „Scenariusz lekcji”: powinna polegać na opracowaniu, które może zawierać 

podstawowe wiadomości nt. normalizacji, krótkie konkursy, filmy i inne formy 

interaktywne. Praca powinna zawierać dane dotyczące autora. 

Uwaga 1.: Prace nie mogą zawierać logotypu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 

Uwaga 2.: W kategorii „Film” dopuszcza się do 3 osób jako autorów pracy. 

§ 6 

Nagrody 

W ramach Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody: 

1. Dla nauczycieli za zajęcie:  

a) I miejsca – opublikowanie pracy i nagroda rzeczowa w postaci urządzenia 
wielofunkcyjnego; 

b) II miejsca – opublikowanie pracy i nagroda rzeczowa w postaci skanera; 

c) III miejsca – opublikowanie pracy i nagroda rzeczowa w postaci drukarki. 

oraz dyplomy uznania. 

2. Dla uczniów za zajęcie:  

a) I miejsca – opublikowanie pracy i nagroda rzeczowa w postaci tabletu; 

b) II miejsca – opublikowanie pracy i nagroda rzeczowa w postaci profesjonalnych 
słuchawek; 

c) III miejsca – opublikowanie pracy i nagroda rzeczowa w postaci akumulatora do tabletów i 
smartfonów (powerbank); 

oraz dyplomy uznania. 

3. Nauczyciele – opiekunowie prowadzący prace uczniów otrzymają dyplomy. 



4. W przypadku nagrodzenia pracy w kategorii „Film”, zrealizowanej przez zespół, każdy z 
jej twórców otrzymuje nagrodę rzeczową, której wartość jest ilorazem wartości nagrody 
wymienionej w § 6 pkt 2 podzielonej przez liczbę członków zespołu 

5. Organizator nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z odbiorem nagród, takich jak 
koszty przejazdu i utrzymania w miejscu odbioru nagród. 

6. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

§ 7 

Praca Komisji Konkursowej 

1. Nadesłane prace oceni Komisja Konkursowa (dalej „Komisja”) powołana przez Prezesa 

PKN. W skład Komisji wchodzą: przedstawiciel PKN i zgłoszeni przedstawiciele ośrodków 

doskonalenia nauczycieli współpracujących z PKN.  

2. Prace konkursowe będą punktowane. Komisja za jedną pracę konkursową może 

przyznać maksymalnie 100 punktów.  

3. Punktacja poszczególnych elementów pracy konkursowej, w odniesieniu do zadań 

określonych w  § 4 pkt 1 i 4 Regulaminu, będzie kształtować się następująco: 

a) poprawność merytoryczna lub merytoryczna i metodyczna – od 0 do 70 pkt; 

b) precyzja i spójność wypowiedzi – od 0 do 10 pkt; 

c) poprawność językowa – od 0 do 10 pkt; 

d) ogólny odbiór pracy – od 0 do 10 pkt. 

4. Punktacja poszczególnych elementów pracy konkursowej, w odniesieniu do zadań 
określonych w § 4 pkt  2 i 3 Regulaminu, będzie kształtować się następująco: 

a) poprawność merytoryczna – od 0 do 60 pkt; 

b) jakość i ogólny odbiór pracy – od 0 do 40 pkt. 

5. Komisja przyzna punkty według własnej oceny. Od decyzji Komisji nie przysługuje 

odwołanie. 

6. Laureatami konkursu zostaną 3 osoby z każdej grupy i kategorii, których prace 

konkursowe otrzymają najwyższą liczbę punktów. Pierwsze miejsce zostanie przyznane 

osobie, której praca konkursowa otrzyma największą liczbę punktów. Kolejne miejsca 

zostaną przyznane osobom, których prace konkursowe otrzymają kolejno największą 

liczbę punktów w porządku malejącym. 

7. Nagrody przyzna Komisja.  

8. Na działania Komisji i zasady Konkursu nie przysługują jakiekolwiek środki odwoławcze. 

§ 8 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Rekrutacja do Konkursu trwa od 4 października 2017 roku do 25 stycznia 2018 roku. 

2. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać za pomocą Formularza zgłoszeniowego 

znajdującego się na stronie internetowej PKN – Portal wiedzy, Strefa edukacji 

http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy. Osoby zainteresowane 

przystąpieniem do Konkursu wypełniają Formularz, przez co akceptują warunki 

Regulaminu. 

http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy


3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu (w przypadku osoby 

niepełnoletniej zgodę wyraża jego opiekun prawny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Uczestnik Konkursu jest ponadto 

zobowiązany dołączyć do pracy konkursowej oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do 

Regulaminu (znajduje się na ostatniej stronie Regulaminu). 

4. Niewypełnienie lub złamanie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z zapisów 

Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia z udziału w Konkursie. Decyzję o 

wykluczeniu podejmuje Komisja. 

5. Organizator informuje osoby zgłoszone w elektronicznym systemie rejestracji o 

zarejestrowaniu do Konkursu pocztą elektroniczną. Otrzymanie wiadomości elektronicznej 

potwierdza rejestrację w systemie.  

6. Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 25 stycznia 2018 r.  

7. Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową. 

8. Materiały, które mogą być między innymi źródłem inspiracji dla autorów, znajdują się pod 

adresami: 

 Strefa edukacji - artykuły: http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-artykuly  

 Wiedza normalizacyjna: http://wiedza.pkn.pl/web/wiedza-normalizacyjna/start   

 Normy wokół nas: http://wiedza.pkn.pl/web/szkolenia/szkolenia-bezplatne  

 Wiadomości PKN. Normalizacja: https://pkn.pl/produkty/wiadomosci-pkn 

 Wyszukiwarka norm: http://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm  

 Zasady realizacji filmów: 

https://drive.google.com/file/d/0B7mmhCRLatVgV29PV2JabTktbUU/view  

http://www.nhef.pl/edukacja/pliki/eduwgrane2010/file/film_na_horyzoncie/6._fhn_etap_sce

nariuszowy_-_dokument.pdf 

http://www.nhef.pl/edukacja/pliki/eduwgrane2010/file/film_na_horyzoncie/6._fhn_etap_zdj

eciowy_-_dokument.pdf  

 Zasady realizowania komiksów: 

https://drive.google.com/file/d/0B7mmhCRLatVgRjJIMmwzUFI2ZDg/view  

https://www.slideshare.net/teresapro/sprawozdanie?ref=http://narzedziaetwinning.blogspo

t.com/2012/09/toondoo.html  

 Zasady poprawnego pisania esejów: 

https://drive.google.com/file/d/0B7mmhCRLatVgSklwTThsVXBMSzA/view  

9. Prace tekstowe należy przekazać w formacie *.docx, a plastyczne w formacie *.jpg. Prace 

plastyczne wykonane inną techniką niż komputerowa należy przetworzyć na formę 

elektroniczną.  

10. Prace (łącznie z podpisanymi oświadczeniami) należy nadsyłać wyłącznie pocztą 

elektroniczną na adres: pawel.gorski@pkn.pl z opcją automatycznego potwierdzenia 

odbioru. Potwierdzenie odbioru zostanie przekazane wysyłającemu. 

11. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 17 lutego 2018 r. na stronie internetowej PKN – 

Portal wiedzy/Strefa edukacji http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-aktualnosci  

http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-artykuly
http://wiedza.pkn.pl/web/wiedza-normalizacyjna/start
http://wiedza.pkn.pl/web/szkolenia/szkolenia-bezplatne
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https://www.slideshare.net/teresapro/sprawozdanie?ref=http://narzedziaetwinning.blogspot.com/2012/09/toondoo.html
https://drive.google.com/file/d/0B7mmhCRLatVgSklwTThsVXBMSzA/view
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12. O terminie i miejscu wręczenia nagród zwycięzcy i wyróżnieni uczestnicy zostaną 

powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

13. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

 

§ 9 

Obowiązki Partnerów metodycznych oraz Organizatora 

1. Partner metodyczny jest zobowiązany do: 

a) wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Organizatorem;  

b) rozpropagowania informacji o Konkursie oraz materiałów o normalizacji w środowisku,  

a także zachęcanie do udziału w Konkursie; 

c) wyznaczenia osoby do prac w Komisji i czynnego uczestnictwa w ocenie nadesłanych 

prac. 

2. Organizator ma obowiązek umieszczenia logo Partnera metodycznego na wszystkich 

materiałach informacyjnych o Konkursie. 

 

§ 10 

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Konkursu 

1. Każdy Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe 

przysługujące mu do wytworzonego w ramach Konkursu dzieła, które uprawniają 

Organizatora do nieograniczonego w czasie rozporządzania dziełem w całości i we 

fragmentach, w kraju i za granicą, przez cały czas trwania tych praw, także w celach 

informacyjnych i promocyjnych na podanych niżej polach eksploatacji: 

a) utrwalanie na wszelkich nośnikach informacji; 

b) zwielokrotnienie określoną techniką;  

c) wprowadzenie do obrotu, w tym poprzez sieć Internet; 

d) wprowadzenie do pamięci komputerowej; 

2. Każdy Uczestnik Konkursu składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1  

do Regulaminu.  

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

2. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie są ostatecznie rozstrzygane przez Organizatora. 

3. Organizator dopuszcza możliwość rozszerzenia Konkursu na placówki oświatowe inne niż 

wymienione w § 1 pkt 2 Regulaminu. 

4. Organizator udziela informacji na temat Konkursu w formie korespondencji elektronicznej 

pod adresem e-mail: pawel.gorski@pkn.pl oraz telefonicznie pod numerem 22 556-76-39. 

mailto:pawel.gorski@pkn.pl


5. Opracowane i zgłoszone przez uczestników konkursu wybrane prace będą udostępnione na 

stronie internetowej PKN - Portal wiedzy, Strefa edukacji http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-

edukacji/oswiata-konkursy   

6. Wszystkie dokumenty, informacje oraz zmiany dotyczące Konkursu będą publikowane na 

stronie internetowej PKN – Portal wiedzy http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-

aktualnosci  
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