
 

 

 

1. ORGANIZATOR: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi 

2. ADRESAT KONKURSU: nauczyciele szkół podstawowych z Łodzi i województwa 

łódzkiego. 

3. CELE KONKURSU: 

• rozwijanie inwencji twórczej nauczycieli 

• doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się technologią komputerową 

• rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów TIK 

• dzielenie się pomysłami. 

4. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ: zadaniem uczestników konkursu  jest wykonanie 

materiałów edukacyjnych do przedmiotu muzyka dla uczniów klas 4-7 do 

wykorzystania podczas edukacji zdalnej. Przy ocenie będą brane pod uwagę 

pomysłowość, estetyka i  przydatność do pracy z dziećmi. 

5. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU: konkurs jest jednoetapowy. 

6. TERMINARZ KONKURSU: konkurs  trwa od 12.11 do 30.11.2020r. Prace przesłane po 

terminie nie będą oceniane. Wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników w 

terminie do 10 grudnia 2020r. na stronie internetowej www.wodn.lodz.pl,  

w zakładce KONKURSY. 

7. ZGŁASZANIE PRAC: pracę wraz z opisem (zgodność z podstawą programową, możliwości jej 

wykorzystania), należy przesłać mailem na adres: bhuzarska@wodn.pl. Do pracy należy 

dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, adres mailowy - do korespondencji oraz 

nazwę, adres i telefon placówki. Wraz z pracą należy przesłać podpisany i zeskanowany 

załącznik. 

REGULAMIN KONKURSU DLA NAUCZYCIELI 

„MUZYKA ON-LINE” 

http://www.wodn.lodz.pl/
mailto:bhuzarska@wodn.pl


8. NAGRODY: laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody. Nagrody zostaną przesłane 

na adres placówki lub wskazany przez autorów zwycięskich prac. 

9. UWAGI KOŃCOWE 

• Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

• Wyboru nagrodzonych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora 

konkursu. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania prac wykonanych przez uczestników 

konkursu na stronie www: wodn.lodz.pl 

• Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli           
z siedzibą w przy ul. Wólczańskiej 202 w Łodzi, tel. 42 636 16 89, adres  
e-mail: wodn@wodn.lodz.pl 

2. Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  
w Łodzi jest Pani Anna Śladek ,  adres e-mail: anna.sladek@wodn.lodz.pl 

3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu: organizacji i rozstrzygnięcia konkursu 
przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 
oraz promocji osiągnięć uczestnika i placówki na stronie internetowej WODN w Łodzi,   
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

4. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom. 
5. Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do  ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych, prawo do cofnięcia uprzednio 
udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej 
cofnięciem. 

6. Uczestnicy konkursu  mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy 
uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania ich będzie brak 
możliwości uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  
w formie profilowania. 

 
 
 
W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem 

mailowym: bhuzarska@ewodn.pl. 
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