
 

 

Regulamin konkursu 

Wielokulturowa droga do integracji 

  

 

ORGANIZATORZY KONKURSU 

Organizatorem Konkursu w ramach I Forum Integracji Wielokulturowej 

objętym Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin jest Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z siedzibą przy ul. Hożej 6 w Szczecinie. 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs adresowany jest do uczniów i nauczycieli przedszkoli, szkół 

podstawowych i szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto 

Szczecin.  

  

CELE KONKURSU  

• dzielenie się dobrymi praktykami z zakresu integracji dzieci i młodzieży, 

przybywających z różnych krajów ze społecznością przedszkolną i szkolną; 

• kształtowanie otwartości wobec kultury innych narodowości; 

• promowanie postaw społecznych; 

• kształtowanie postaw wzajemnej akceptacji; 

• pobudzanie wyobraźni i kreatywności. 

 

ZADANIE KONKURSOWE 

1. Konkurs polega na przedstawieniu zebranych przez uczestników 

doświadczeń w zakresie integracji dzieci i młodzieży przybywających 

z różnych krajów ze społecznością przedszkolną i szkolną. 

2. Uczestnicy dokonują opisu podjętych działań z uwzględnieniem celów 

konkursu oraz dołączają sporządzoną w dowolny sposób dokumentację 

(np. prezentacja, film, reportaż, teledysk, fotorelacja itp.). 



 

 

3. Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane przez uczestników 

podczas organizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Szczecinie I Forum Integracji Wielokulturowej, które odbędzie się 

29 marca br. w Szkole Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi 

przy ul. Grodzkiej 23 w Szczecinie. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

4. Zgłoszenia przedszkoli i szkół należy przesyłać drogą elektroniczną 

poprzez formularz online do 5 marca 2023 r.  

5. Link do formularza zgłoszeniowego: 

https://forms.office.com/r/syfw9nzECr  

6. Do konkursu zgłoszone mogą być prace wykonane przez dzieci i młodzież 

pod opieką nauczycieli. 

7. Tematyka prac musi nawiązywać do tematu konkursu.  

8. Autorami prac może być dowolna liczba uczestników. 

9. Konkurs trwa od lutego 2023 r do marca 2022 r. 

10. Prace należy dostarczyć do 15 marca 2023 r. lub przesłać na adres ODN 

Szczecin ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin. 

11.  Prace muszą być zapisane na nośniku elektronicznym (płyta CD, 

pendrive) i opatrzone opisem wg wzoru: nazwa szkoły/przedszkola, imię 

i nazwisko nauczyciela.  

12.  Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 

13. Organizator zastrzega, że do Konkursu nie będą dopuszczane prace, 

których treści naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub zagrażają 

dobrom osobistym osób trzecich. 

14.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i Facebook 

ODN Szczecin do 22 marca 2023 r.  

15.  Prezentacja wyróżnionych i nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród 

odbędzie się podczas I Forum Integracji Wielokulturowej w dniu 

29 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej  nr 63 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Szczecinie przy ul. Grodzkiej 23. 

 

  

https://forms.office.com/r/syfw9nzECr


 

 

OCENIANIE PRAC  

16.  Prace w Konkursie oceni specjalnie do tego powołane Jury, które wyłoni 

zwycięzców. 

17.  Do składu Jury zostaną powołani zostaną przedstawiciele Organizatora 

i Sponsora konkursu.  

18.  Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.  

19.  Wręczenie nagród, wyróżnień i certyfikatów nastąpi podczas Forum.  

 

UWAGI KOŃCOWE 

20.  Dokonując zgłoszenia do Konkursu, Uczestnicy potwierdzają, 

że wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

21.  Regulamin i link do zgłoszenia udziału dostępne są na stronie ODN 

Szczecin. 

22.  W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem 

sekretariat@odn.szczecin.pl  

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

23.  Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 

w Szczecinie znajdują się na stronie internetowej pod adresem: 

http://odn.szczecin.pl/index.php/rodo-w-odn. 

24.  Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu 

realizacji Konkursu.  

25.  Warunkiem uczestnictwa dzieci i młodzieży w Konkursie jest 

dostarczenie przez szkołę / przedszkole wypełnionego 

przez rodzica/prawnego opiekuna lub ucznia pełnoletniego oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na uczestnictwo, udostępnienie wizerunku 

i przetwarzanie danych osobowych ucznia przez Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Szczecinie wyłącznie w ramach organizacji niniejszego 

Konkursu i Forum. 
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