
W ramach obchodów Roku Górali, ogłoszonego w 2021 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego,

Regionalny  Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli  i  Informacji  Pedagogicznej  „WOM”  w  Rybniku

organizuje konkurs dla nauczycieli wszystkich typów szkół.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród nauczycieli, a tym samym wśród dzieci i młodzieży

wiedzy  o  kulturze  góralskiej,  ukazanie  znaczenia  folkloru  i  dziedzictwa  sztuki  góralskiej,

zrozumienie jej wpływu na kulturę narodową.

Regulamin konkursu na scenariusz lekcji związany z Rokiem Górali 

§ 1

1. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, 

zwany dalej „WOM”  lub „Organizatorem”, organizuje Konkurs na scenariusz lekcji związany 

z Rokiem Górali - z uwzględnieniem kultury i folkloru, polegający na przygotowaniu dowolnego 

scenariusza lekcji (albo cyklu lekcji) związanego z popularyzowaniem i głębszym zrozumieniem 

góralszczyzny i jej znaczenia w kulturze narodowej, zwanego dalej „pracą konkursową”.  

2. Treść pracy konkursowej musi być związana z historią, kulturą, literaturą, muzyką, malarstwem, 

rzeźbą, architekturą, gospodarką lub przyrodą regionów góralskich.

3. Konkurs ma na celu promocję wartości kultury i folkloru góralskiego oraz wybór najciekawszej 

pracy konkursowej.

§ 2

1. Konkurs trwa od dnia 10 listopada 2021 r. do dnia 6 grudnia 2021 r.

2. Konkurs jest organizowany dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

z województwa śląskiego, występujących indywidualnie.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Organizator nie pokrywa i nie zwraca kosztów sporządzenia prac konkursowych.

5. Jeden uczestnik może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia w Konkursie.

§ 3

1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do dnia 6 grudnia 2021 r. w „WOM” w Rybniku, ul. 

Parkowa 4A, 44-200 Rybnik lub drogą elektroniczną pod adresem: info@wom.edu.pl 

Zgłoszenie powinno być zatytułowane „Zgłoszenie do konkursu na scenariusz lekcji związany 

z Rokiem Górali”. Autor oświadcza, że jego praca jest samodzielna.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

a) przesłanie na adres Organizatora: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji 

Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, ul. Parkowa 4A, 44-200 Rybnik, w zamkniętej kopercie, pracy 

konkursowej wraz z formularzem zgłoszenia do Konkursu stanowiącego załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

3. Uczestnik Konkursu, zobowiązany jest dostarczyć do dnia 6 grudnia 2021 r. na adres



pocztowy Organizatora: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej 

„WOM” w Rybniku, ul. Parkowa 4A, 44-200 Rybnik , oryginały formularzy.

4. Przed zgłoszeniem do Konkursu, w jego trakcie i po, praca konkursowa nie może być upubliczniona

przez Uczestnika Konkursu, np.: wyświetlona na stronach internetowych lub stronach mediów 

społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Snapchat, Flickr), opublikowana 

w kwartalniku „Dialog edukacyjny” lub zamieszczona na stronie internetowej organizatora.

5. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane.

6. Prace niespełniające warunków Regulaminu Konkursu nie będą zakwalifikowane do Konkursu i nie 

będą podlegały ocenie Komisji Konkursu.

7. W przypadku, gdyby oświadczenia Uczestnika Konkursu złożone w formularzu zgłoszenia do 

Konkursu, okazały się nieprawdziwe, ponosi on pełną odpowiedzialność w stosunku do 

Organizatora, jak i osób trzecich za ewentualne szkody związane z przesłaniem pracy konkursowej.

§ 4 

1. Oceny prac konkursowych oraz wyłonienia laureatów Konkursu dokonuje Komisja  Konkursu.   

2. Komisja Konkursu dokonuje oceny prac konkursowych w oparciu o następujące kryteria:  

 zgodność zapisów scenariusza lekcji z następującymi elementami: podanie tematu lekcji i 

realizowanych elementów z podstawy programowej dla danego etapu kształcenia,  grupę 

docelowych odbiorców, cele operacyjne lekcji, techniki i metody pracy, przebieg lekcji, 

ewaluację lekcji; 

 oryginalność i kreatywność pracy konkursowej; 

 zgodność nadesłanej pracy z wymaganiami konkursowymi .

3. Organizator może dokonać zmian w składzie Komisji Konkursu.

§ 5 

1. Komisja Konkursu wyłania zwycięzcę Konkursu.

2. Komisja Konkursu może ponadto przyznać wyróżnienie. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania Nagrody Specjalnej. 

4. Jeden uczestnik ma prawo wyłącznie do jednej nagrody. 

5. Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe.

 

§ 6 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 8 grudnia 2021 r. 

2. O wynikach Konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci Konkursu zostaną 

powiadomieni telefonicznie. Informacje o wynikach Konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia 

nagród mogą zostać umieszczone również na stronie www.wom.edu.pl. 

§ 7 

1. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nagrodzonych prac konkursowych na stronach  

internetowych WOM oraz w czasopiśmie Dialog Edukacyjny bez odrębnego wynagrodzenia dla ich 

autorów. Ustalenia te nie naruszają osobistych praw autorskich autorów prac. 



2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników Konkursu 

postanowień przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U.  z 2016 r., poz 666 z późn.zm). 

3. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 8 

W przypadku niejasności wyłączne prawo do interpretacji zapisów Regulaminu ma „WOM” 

w Rybniku. 

 

 

Wszystkie informacje na temat Konkursu oraz wszystkie dokumenty konkursowe są dostępne na 

stronie internetowej www.wom.edu.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 

32 4247472 bądź pisząc na adres e-mail: info@wom.edu.pl


