
Regulamin konkursu „Nie tylko do szuflady – zostań autorem kursów 

internetowych Operonu (TRZECIA EDYCJA)” 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady przeprowadzenia konkursu „Nie 

tylko do szuflady – zostań autorem kursów internetowych Operonu (TRZECIA EDYCJA)” (dalej 

jako Konkurs). 

2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon spółka z o.o. z siedzibą w 

Gdyni przy ul. Hutniczej 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000180755, NIP 9581475599, REGON 193103598, 

kapitał zakładowy 501000 zł zwane dalej Organizatorem. 

3. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba, która wzięła udział w kursie e-learningowym 

Organizatora pt: „Nie tylko do szuflady – podziel się swoją pasją i zostań autorem kursów 

internetowych Operonu (TRZECIA EDYCJA)”.  

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wysłanie na adres e-mail kursy@operon.pl pracy 

konkursowej ‒ autorskiej propozycji nowego kursu internetowego dla nauczycieli, 

opracowanego według wytycznych Organizatora. Praca powinna zawierać elementy 

wskazane w zadaniach konkursowych znajdujących się w trzech modułach szkolenia „Nie 

tylko do szuflady – podziel się swoją pasją i zostań autorem kursów internetowych Operonu”. 

Praca konkursowa powinna składać się z: 

– Tematu szkolenia 

– Opisu szkolenia wraz z niezbędnymi elementami (cel i efekty kursu) 

– Planu szkolenia poszczególnych etapów wraz z ich opisem 

– Treści artykułu do jednego z wybranych modułów wraz z elementami (zadania, dodatek, 2 

pytania do minitestu, bibliografia do treści). Fragment artykułu powinien mieć objętość 5-10 

stron. 

– 3 przykładowych pytań egzaminacyjnych. 

5. Prace można przesyłać do Organizatora wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do 30 

września 2019 r. Termin nadsyłania prac może zostać przedłużony decyzją Organizatora.  

6. Przesyłając Organizatorowi swoją pracę, Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest ona 

oryginalna i nie narusza praw osób trzecich. 

7. Laureatowi zwycięskiej pracy Organizator zaproponuje możliwość przygotowania pełnego 

autorskiego kursu internetowego we współpracy z profesjonalnym redaktorem oraz 

grafikiem/operatorem DTP i publikację na stronie kursy.operon.pl. 

8. Organizator powoła Komisję Konkursową, która wyłoni zwycięzcę Konkursu oraz osobę 

wyróżnioną i przyzna nagrody w terminie do 30 października 2019 r.  

9. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej mailowo lub telefonicznie.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

mailto:kursy@operon.pl


Organizator będzie przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu w postaci: adresu e-mail, 

imienia i nazwiska, treści pracy konkursowej oraz innych danych, które zostaną podane przez 

Uczestnika.  

Dane osobowe przetwarzane będą celem realizacji konkursu przeprowadzanego w oparciu o 

Regulamin.   

Po zakończeniu konkursu, dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat celem dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami.  

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych oraz uprawnieniach przysługujących w związku z 

przetwarzaniem danych dostępne są na stronie: operon.pl/rodo.  


