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REGULAMIN KONKURSU DLA NAUCZYCIELI  

na opracowanie scenariusza zajęć dydaktycznych  

dotyczących elektryczności, bezpiecznego korzystania z prądu 

 i urządzeń nim zasilanych lub odnawialnych źródeł energii 

dla klas 1-8 szkoły podstawowej 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w „Konkursie na opracowanie scenariusza zajęć dydaktycznych 

dotyczących elektryczności, bezpiecznego korzystania z prądu i urządzeń nim zasilanych lub odnawialnych źródeł energii, 

dla klas 1-8 szkoły podstawowej” (dalej zwany „Konkursem”), który skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych 

wszystkich typów, w tym szkół specjalnych, integracyjnych, szkół podstawowych z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, 

szkół podstawowych sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego, mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

1.2. Organizatorem Konkursu jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie (31-035), przy ul. Podgórskiej 25a, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia  

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, 

REGON: 230179216, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 560.575.920,52 zł, dalej zwana „Organizatorem”. 

1.3. Konkurs organizowany jest w ramach programu edukacyjnego „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”. 

1.4. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie materiałów edukacyjnych w postaci autorskiego scenariusza zajęć, zgodnych  

z celami i tematyką Konkursu (zwanych dalej „Pracą konkursową” lub „Pracami konkursowymi”). 

1.5. Celem konkursu jest: 

a) poszerzenie wiadomości uczniów o elektryczności, bezpiecznym korzystaniu z prądu i urządzeń nim zasilanych, 

odnawialnych źródłach energii, sposobach ich wykorzystania i racjonalnym korzystaniu z energii elektrycznej;  

b) poszerzenie bazy scenariuszy lekcji programu edukacyjnego „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”  

o innowacyjne materiały dydaktyczne opracowane przez nauczycieli; 

c) promowanie nowoczesnych metod i form pracy z uczniami; 

d) wzbogacanie zestawu dobrych praktyk nauczycielskich. 

1.6. Nagrodzone Prace konkursowe zostaną zaadaptowane na potrzeby programu oraz zamieszczone na platformie edukacyjnej 

„Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka” z przeznaczeniem do późniejszego bezpłatnego wykorzystania przez 

zarejestrowanych na platformie nauczycieli, edukatorów lub opiekunów podczas zajęć dydaktycznych dla klas 1-8 szkoły 

podstawowej.  

1.7. Każda z nagrodzonych Prac konkursowych zostanie podpisana imieniem i nazwiskiem jej autora oraz oznaczona znakiem 

„Zwycięzca konkursu na scenariusz zajęć 2021” lub „Wyróżnienie w konkursie na scenariusz zajęć 2021”. 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

2.1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz będące nauczycielami szkół wymienionych w pkt. 1.1. 

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a) rejestracja na platformie edukacyjnej programu „Bezpieczniki TAURONA. WŁĄCZ dla dobra dziecka”, w zakładce 

www.edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/rejestracja. Użytkownicy zarejestrowani na platformie nie muszą dokonywać 

ponownej rejestracji; 

b) przesłanie Pracy konkursowej wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym wg zasad określonych w pkt. 3 

niniejszego Regulaminu. 

2.3. Przez Uczestnika Konkursu rozumiany jest nauczyciel szkoły podstawowej, który jest autorem zgłoszonej do Konkursu Pracy 

konkursowej, który spełnił warunki określone w pkt. 2.2.  

2.4. Uczestnicy, którzy nie spełniają warunków udziału w Konkursie, określonych w niniejszym Regulaminie, w tym podadzą 

niekompletne lub nieprawdziwe dane, zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie.  

2.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy spółek wchodzących w skład Grupy TAURON, a także ich małżonkowie, 

rodzice i dzieci. 

 

http://www.edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/rejestracja
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3. PRACA KONKURSOWA 

3.1. Jeden Uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną Pracę konkursową. 

3.2. Praca konkursowa powinna być napisana w języku polskim, nie może być nigdzie wcześniej publikowana i powinna dotyczyć 

jednego z wymienionych obszarów tematycznych:  

a) elektryczności, 

b) zagadnień dotyczących bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej i urządzeń nią zasilanych,  

c) odnawialnych źródeł energii, 

d) infrastruktury energetycznej, 

e) racjonalnego korzystania z energii elektrycznej. 

3.3. Każda Praca konkursowa powinna zawierać scenariusz zajęć wraz z dodatkowymi materiałami dydaktycznymi oraz być 

sporządzona według konkretnego schematu zawierającego informacje na temat m.in.: 

a) grupy wiekowej, do której jest skierowana, 
b) tematu zajęć, 
c) podstawy programowej do której się odwołuje, 
d) przewidywanego czasu trwania lekcji, 
e) wykorzystanych w scenariuszu metod nauczania, 
f) propozycji środków dydaktycznych i pomocy multimedialnych do przygotowania na potrzeby scenariusza np.: prezentacji 

multimedialnych, filmów, animacji, kart pracy, gier dydaktycznych, zadań, quizów, kolorowanek, rebusów, zagadek itd.  
 

4. ZGŁOSZENIA I HARMONOGRAM KONKURSU 

4.1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail 

edukacja.bezpieczniki@tauron.pl:  

a) Pracy konkursowej (w formacie PDF lub DOCX), 

b) wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

Maksymalna wielkość wiadomości wraz z załącznikami może wynosić 15 MB. 

4.2. Wyboru najlepszych Prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa TAURON Dystrybucja S.A. 

4.3. Kryteriami, które będą brane pod uwagę podczas oceny Prac konkursowych będą: 

a) zgodność z tematem Konkursu, 

b) poziom merytoryczny, 

c) oryginalność i kreatywność, 

d) atrakcyjność realizacji tematu dla uczniów, 

e) innowacyjność zastosowanych metod dydaktycznych. 

4.4. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z następującym harmonogramem: 

a) ogłoszenie Konkursu: 11 października 2021 r.  

Informacja o Konkursie zostanie opublikowana na platformie edukacyjnej programu „Bezpieczniki TAURONA. WŁĄCZ 

dla dobra dziecka” www.edukacja.bezpieczniki.tauron.pl.  

b) przyjmowanie Prac konkursowych: do 10 grudnia 2021 r.  

c) wyłonienie laureatów i ogłoszenie wyników Konkursu na platformie: 10-12 stycznia 2022 r. 

4.5. Formularze zgłoszeniowe oraz Prace konkursowe przesłane do Organizatora po terminach określonych w pkt. 4.4. nie będą 

rozpatrywane i zostaną trwale usunięte. 

4.6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na platformie edukacyjnej programu „Bezpieczniki TAURONA. WŁĄCZ dla dobra 

dziecka” www.edukacja.bezpieczniki.tauron.pl. O wynikach Konkursu laureaci zostaną poinformowani za pośrednictwem 

poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną. 

 

5. NAGRODA 

5.1. Nagrody dla laureata/-ów zostaną przyznane przez Komisję Konkursową TAURON Dystrybucja S.A.  

5.2. Autorom najlepszych Prac konkursowych zostaną przyznane nagrody pieniężne.  

5.3. Organizator przewiduje przyznanie jednej nagrody głównej dla autora najlepszej Pracy konkursowej w wysokości 5 000 PLN 

oraz pięciu wyróżnień w wysokości 1 000 PLN.  

5.4. Nagrody pieniężne wymienione w pkt 5.3. wyrażone są w kwotach netto, po potrąceniu należnego podatku dochodowego 

od osób fizycznych, obliczonego od ubruttowionej o ten podatek wartości nagrody. 

5.5. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator Konkursu, przed wydaniem laureatowi/-om 

Konkursu nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości 

nagrody. Organizator Konkursu pokrywa wartość podatku, obciążającą laureata/-ów Konkursu.  

Do każdej nagrody wyrażonej w kwocie netto Organizator przyznaje dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości 

odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej  

o należny podatek dochodowy wartości nagrody pieniężnej wskazanej w pkt 5.3. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz 

laureata Konkursu, lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego 

wygrywające osoby, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

5.6. Przedstawiciel TAURON Dystrybucja S.A. skontaktuje się z laureatem/-ami Konkursu za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub drogą telefoniczną w celu ustalenia sposobu przekazania nagrody i pozyskania niezbędnych danych, aby 

móc w sposób skuteczny zrealizować proces jej przekazania. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie laureata lub 

osób, których prace zostały wyróżnione, ustalenie sposobu przekazania nagrody nie nastąpi w terminie 14 dni, nagroda lub 

wyróżnienie w Konkursie mogą zostać rozdysponowane przez Organizatora na innych Uczestników, według jego uznania. 

mailto:edukacja.bezpieczniki@tauron.pl
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5.7. Z chwilą wypłacenia nagrody/ wyróżnień na Organizatora przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowanych 

scenariuszy zajęć dydaktycznych. 

 

6.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie, a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie 

stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

6.2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją. Uczestnik 

Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad. 

6.3. Zgłoszenie Pracy konkursowej, przyznanie nagrody lub wyróżnienia, nie narusza uprawnień jej autora, określonych  

w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności w ustawie z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, a także prawa do uczestniczenia w innych konkursach organizowanych przez TAURON Dystrybucja S.A. lub 

inne spółki Grupy TAURON.  

6.4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego korzystania, powielania i udostępniania nagrodzonych Prac 

konkursowych, na zasadach określonych w licencji Creative Commons Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne 3.0 Polska. 

W szczególności Organizator ma prawo do dalszego przekazania nagrodzonych Prac konkursowych do szkół w celu ich 

niekomercyjnego wykorzystywania oraz do publicznego udostępnienia Prac konkursowych do pobrania w wersji 

elektronicznej na administrowanych przez siebie stronach internetowych. 

6.5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji nagrodzonych Prac konkursowych oraz 

zawartych w nich utworów, z poszanowaniem ich oryginalnej formy. Modyfikacja treści wymaga każdorazowo zgody Autora 

Pracy konkursowej. 

6.6. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową TAURON Dystrybucja S.A., że zgłoszone Prace konkursowe nie 

odpowiadają założeniom i celom Konkursu, Organizator ma prawo podjąć decyzję o unieważnieniu Konkursu. 

6.7. W szczególnych przypadkach Organizator Konkursu może bez podania przyczyn odwołać Konkurs, a także nie przyznać 

nagrody głównej lub wyróżnień (wszystkich lub poszczególnych).  

6.8. Od decyzji Komisji Konkursowej TAURON Dystrybucja S.A., związanej z przyznaniem nagrody, nie przysługuje odwołanie. 

6.9. Laureat/osoby wyróżnione w Konkursie udzielą zgody na rozpowszechnienie i wykorzystanie wizerunku w celu informacyjno-

promocyjnym programu edukacyjnego „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”. 

 

 

Załączniki do Regulaminu 

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy 

 


