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Regulamin I Konkursu Niebanalnie o doradztwie w roku 2022 

 

§ 1 

Postanowienia Ogólne 

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą: Niebanalnie 

o doradztwie  (dalej „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP z siedzibą 

w Warszawie,  ulica ul. Chmielna 2 lok. 31 00-020  (dalej „Organizator”). 

3. Konkurs będzie trwał od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022  r. 

 

§2 

Cel Konkursu 

Celem Konkursu Niebanalnie o doradztwie jest ukazanie innowacyjnych i praktycznych działań 

z zakresu doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych i innych podmiotach działających 

na rzecz dzieci i młodzieży oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie doradztwa 

zawodowego. 

 

§ 3 

Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu może być placówka/ podmiot zajmująca się doradztwem zawodowym 

działająca na rzecz dzieci i młodzieży w obszarze doradztwa zawodowego realizująca 

innowatorski autorski projekt skierowany do dzieci i młodzieży z obszaru doradztwa 

zawodowego. 

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Z uczestnictwa nie są wyłączone podmioty, w których 

zatrudniony jest członek Zarządu Głównego SDSiZ RP pod warunkiem, że osobą koordynującą 

działaniami doradczymi jest inna osoba niż członek Zarządu. 

3. Podmiot zgłaszający może zgłosić nie więcej niż jedno działanie/projekt, którego efektem jest 

produkt rozumiany jako scenariusz zajęć, publikacja, artykuł, film, nagranie video itp. 

 

§ 4 

Przystąpienie do Konkursu 

1. Zgłoszenia do konkursu Niebanalnie o doradztwie może dokonać dyrektor danego podmiotu. 

Zgłoszenie musi spełniać poniższe kryteria formalne: 

• zgłoszone działanie/projekt realizowane nie później niż 2 lata liczone od daty ogłoszenia 

konkursu przez Organizatora SDSiZ RP; 

• działanie skierowane jest do dzieci i młodzieży i dotyczy tematyki z obszaru doradztwa 

zawodowego; 

• działanie autorskie, nie realizowane w ramach innego projektu (np. POWER, 

finansowanych przez UE). 

2. Ocenie merytorycznej działanie/projekt będzie podlegać wg dwóch kryteriów: 

• działanie/projekt, którego efektem jest produkt rozumiany jako scenariusz zajęć, 

publikacja, artykuł, film, nagranie video itp. przeznaczone do powszechnego użytku na 
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zasadach niekomercyjnych (w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych) stanowiących 

materiał do opublikowania w Banku Dobrych Praktyk na stronie głównej SDSiZ RP oraz 

social media SDSiZ RP; 

• działanie/projekt obejmujące innowacyjne i praktyczne rozwiązania z zakresu doradztwa 

zawodowego. 

3. Do udziału w Konkursie konieczne jest: 

• wypełnienie formularza zgłoszeniowego Konkursu zamieszczonego na stronie 

internetowej Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Wzór formularza 

zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

• przesłanie ww. formularza oraz ewentualnych załączników na adres mailowy Organizatora 

biuro@sdsiz.com.pl  z dopiskiem Niebanalnie o doradztwie, 

• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia dotyczącego 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do 

Regulaminu, 

• wyrażenie zgody na publikację wizerunku podmiotu zgłaszającego/osoby koordynującej 

działaniami/projektem w przypadku zajęcia 1. miejsca w Konkursie oraz otrzymania tytułu 

Wyróżnionego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

4. Jeśli w złożonym przez Uczestnika formularzu zgłoszeniowym do Konkursu, w uzasadnieniu lub 

załącznikach znajdą się dodatkowe informacje dotyczące danych osobowych, o których mowa 

w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Uczestnik może złożyć w 

formie pisemnej oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ww. danych osobowych. 

Złożenie tego oświadczenia jest dobrowolne, odmowa nie ma wpływu na prawo do 

uczestnictwa w Konkursie. W razie odmowy udzielenia zgody w tym zakresie, informacje te nie 

będą przetwarzane, ani publikowane.  

5. W przypadku zgłoszenia projektu/działania przez podmiot zgłaszający, formularz zgłoszeniowy 

musi zawierać oświadczenie osoby zgłaszającej o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w 

Konkursie jako reprezentant placówki. Podanie Organizatorowi przez Podmiot zgłaszający 

swoich danych osobowych (imię i nazwisko; kontakt: e-mail, numer telefonu, nazwa placówki, 

adres placówki) jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia Konkursu. 

Oświadczenie oraz zgoda na przetwarzanie danych osoby musi także obejmować osobę 

wskazaną przez podmiot zgłaszający jako tą, która realizuje zgłaszany projekt lub jest jej 

pomysłodawcą i realizatorem. Wzór oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot zgłaszający jak i osobę zgłoszoną stanowi 

Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

6. Zakończenie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych przez Organizatora nastąpi w dniu 30 

czerwca 2022 r.  

7. Przystąpienie do Konkursu na warunkach określonych niniejszym Regulaminem oznacza zgodę 

na udział w Konkursie na warunkach Regulaminu.  

§ 5 

Zasady Konkursu 

mailto:biuro@sdsiz.com.pl
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1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą członkowie Zarządu Głównego SDSiZ RP. 

Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Przewodniczący Zarządu Głównego SDSiZ RP. 

2. Spośród Nominowanych Uczestników, Komisja Konkursowa, przy uwzględnieniu warunków, o 

których mowa w § 4 ust. 1, 2, 3 oraz kryteriów oceny, o których mowa w § 6 ust. 5 i  ust.6 

wybiera jeden projekt jako Laureat oraz projekty jako Wyróżnione. Komisja Konkursowa 

wybiera projekt z najwyższą liczbą punktów. W przypadku sytuacji, gdy projekty otrzymają tę 

samą liczbę punktów, Komisja Konkursowa w drodze głosowania (większością głosów) 

dokonuje wyboru.  

 

§6 

Ocena zgłoszeń 

1. Szczegółowej oceny projektu/działania dokonuje Komisja Konkursowa.  

2. Przy ocenie działania/projektu bierze się pod uwagę następujące kryteria oceny formalnej: 

• zgłoszone działanie/projekt realizowane nie później niż 2 lata liczone od daty ogłoszenia 

konkursu przez SDSiZ RP; 

• działanie/projekt skierowane jest do dzieci i młodzieży i dotyczy tematyki z obszaru 

doradztwa zawodowego; 

• działanie/projekt autorskie, nie realizowane w ramach innego projektu (np. POWER, 

finansowanych przez UE). 

3. Spełnienie warunków formalnych jest dopuszczeniem do oceny merytorycznej. 

4. Ocenie merytorycznej podlegają dwa kryteria: 

• działanie/projekt, w którym powstaje produkt rozumiany jako scenariusz zajęć, publikacja, 

artykuł, film, nagranie video itp. przeznaczone do powszechnego użytku na zasadach 

niekomercyjnych (w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych) stanowiących materiał do 

opublikowania w Banku Dobrych Praktyk na stronie głównej SDSiZ RP oraz social media 

SDSiZ RP; 

• działanie/projekt obejmujące innowacyjne i praktyczne rozwiązania.  

5. Członkowie Komisji Konkursowej przyznają punkty od 1 do 9 w kryterium Działanie, w którym 

powstaje produkt rozumiany jako scenariusz zajęć, publikacja, artykuł, film, nagranie video itp. 

przeznaczone do powszechnego użytku na zasadach niekomercyjnych stanowiących materiał 

do opublikowania w Banku Dobrych Praktyk na stronie głównej SDSiZ RP oraz social media 

SDSiZ RP według zasady: 

 

Liczba zasobów  produktów: Punktacja: 

1 produkt 3 punkty 

2-3 produktów 6 punktów 

4 i więcej 9 punktów 

 

6. Członkowie Komisji Konkursowej przyznają punkty w kryterium Działanie/projekt obejmujące 

innowacyjne i praktyczne rozwiązania wg zasady: 

Kategoria: Innowacyjność  



 

Strona 4 z 6 
 

Działanie/projekt wykorzystuje metody rzadko stosowane w doradztwie 

zawodowym. 

2 

punkt 

Działanie/projekt dotyczy najnowszych zachowań/ kontekstów/ sytuacji/ produktów 

pojawiających się na rynku i w społeczeństwie. 

2 

punkt 

  

Kategoria: Praktyczność: 

Działanie/projekt umożliwia wykorzystanie go w innych obszarach edukacyjnych niż 

doradztwo zawodowe 

2 

punkt 

Działanie/projekt jest możliwy do zastosowania stacjonarnie lub online przy 

wykorzystaniu dostępnych zasobów; nie wymaga szczególnych środków 

technicznych 

2 

punkt 

Działanie/projekt nie wymaga poniesienia kosztów finansowych 1 

punkt 

  

§ 7 

Pula nagród 

1. Nagrody rzeczowe przewidziane w Konkursie funduje Organizator Konkursu. 

2. Nagrody przyznawane dla Laureata – nagroda główna oraz dla projektów wyróżnionych bez 

wskazania miejsc rankingowych. 

  

§ 8 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa będzie również 

czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 31.08.2022 r. 

3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z rozstrzygnięcia Konkursu, wskazujący 

działanie/projekt Laureacki oraz działania/projekty Wyróżnione. 

 

§ 9 

Postanowienia dodatkowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji na stronie internetowej 

SDSiZ RP.  

3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

4. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

5. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, o czym 

uczestnicy zostaną poinformowani e-mailem na adres poczty elektronicznej podany w 

formularzu zgłoszeniowym, a zaktualizowana wersja Regulaminu zostanie upubliczniona na 

stronie internetowej SDSiZ RP. Organizator może przerwać lub odwołać Konkurs bez podania 
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przyczyny. Dodatkowe informacje o Konkursie udzielane są drogą mailową pod adresem: 

biuro@sdsiz.com.pl  

7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Podmiot Zgłaszający zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych, zgodnie z informacją umieszczoną w 

formularzu zgłoszenia.  

8. Materiały udostępniane przez Podmiot zgłaszający służą wyłącznie do celów konkursu. 

Zgłaszający poprzez fakt przystąpienia do Konkursu zapewnia, iż przysługują mu stosowne 

prawa autorskie do przekazanego materiału i ponosi pełne ryzyko naruszenia w ten sposób 

praw autorskich osób trzecich. Podmiot zgłaszający oświadcza, że wyraża zgodę na bezpłatne 

umieszczenie produktów działania/projektu w Banku Dobrych Praktyk na stronie internetowej 

SDSiZ RP do użytku powszechnego.  

9. Konkurs ten nie jest loterią ani grą losową, w rozumieniu ustawy o grach losowych. 

 

§ 10 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest 

SDSiZ RP z siedzibą w Warszawie,  ulica ul. Chmielna 2 lok. 31 00-020.   

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma 

charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-

mail, c) adres zamieszkania d)  telefon e) adres kontaktowy podmiotu, w którym jest 

zatrudniony uczestnik 

6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz 

przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z 

Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail biuro@sdsiz.com.pl  

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (PUODO). 

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o 

wynikach konkursu. 

9. Dane zwycięzcy będą przetrzymywane 5 lat od ogłoszenia wyników konkursu. 

10. Podanie Organizatorowi Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa 

podania danych może uniemożliwić udział w Konkursie. 
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§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez 

pocztę oraz firmy kurierskie korespondencji lub przesyłek wysyłanych w związku z 

prowadzeniem Konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Podmiot zgłaszający niewłaściwych 

lub nieprawdziwych danych dotyczących osoby zgłaszanej oraz danych dotyczących adresu 

podmiotu zgłaszającego lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie 

przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu. 

3. Formularze zgłoszeniowe wraz uzasadnieniem oraz ewentualnymi załącznikami, przesłane 

przez Podmioty zgłaszające nie podlegają zwrotowi. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także 

przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed rozpoczęciem danej edycji 

Konkursu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. 

7. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 

prowadzenia Konkursu.  

 

 


