REGULAMIN KONKURSU
na najlepszą lekcję przygotowaną w oprogramowaniu SMART
zwanego dalej „Konkursem”
I.

Postanowienia ogólne

1.
Organizatorem Konkursu jest spółka Image Recording Solutions Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Arkuszowej 190, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000151030. (zwaną dalej także
IRS)
2.

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

a.
Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z jego
późniejszymi zmianami.
b.
Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową
www.tablice.net.pl przeznaczoną do obsługi Konkursu.
c.
Zasadach Konkursu – należy przez to rozumieć ten Regulamin.
d.
Uczestnikach – należy przez to rozumieć nauczycieli wszystkich rodzajów
szkół, którzy prześlą przygotowane scenariusze lekcji z wykorzystaniem:
• monitora interaktywnego / tablicy interaktywnej SMART Board
i oprogramowania SMART Notebook – kategoria SMART Notebook,
• oprogramowania SMART Lumio – kategoria Lumio.
e.
Komisja – należy rozumieć upoważnionych pracowników IRS, w tym
certyfikowanych przez SMART Technologies.
3. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie nauczycieli, którzy przygotują
najciekawsze scenariusze lekcji z wykorzystaniem:
• monitora interaktywnego / tablicy interaktywnej SMART Board
i oprogramowania SMART Notebook – kategoria SMART Notebook,
• oprogramowania SMART Lumio – kategoria Lumio.
4.
Ideą konkursu jest popularyzacja wykorzystania nowych efektywnych
technologii w nauczaniu, a w szczególności tablic interaktywnych/monitorów
i oprogramowania do nich oraz systemu Lumio.
5.
Regulamin wiążący dla Organizatora i Uczestników. Regulamin reguluje zasady
i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa
i obowiązki Uczestników.
6.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: SMART Notebook i Lumio.

7.
r.

Konkurs będzie trwać w okresie od 26 września 2022 r. do 26 listopada 2022

8.
IRS ma prawo publikowania w środkach przekazu (Internet, prasa, ulotki) listy
Uczestników biorących udział w Konkursie wraz z podaniem osiągniętych przez nich
wyników w Konkursie.
II.

Uczestnictwo w Konkursie

1.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest.

Przesłanie pracy konkursowej, w wersji wyłącznie elektronicznej:
• (stworzonej przy użyciu najnowszej dostępnej wersji oprogramowania
SMART Notebook), w terminie do 24.11.2022 r. na stronie
www.tablice.net.pl/lekcje
opublikowanie
jej
na
stronie
oraz
https://exchange.smarttech-prod.com/ (kategoria SMART Notebook),
• (stworzonej przy użyciu najnowszej dostępnej wersji Lumio), w terminie do
24.11.2022 r. i przesłanie linku do lekcji (link należy wygenerować
korzystając z funkcji „Przekaż kopię tej lekcji innym nauczycielom.”) na adres
kontakt@tablice.net.pl wraz ze skanem wypełnionego i podpisanego
zgłoszenia konkursowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych i klauzulą informacyjną stanowiącym załącznik nr 2.
b.
Zamieszczając lekcje na stronie www.tablice.net.pl/lekcje należy wypełnić
formularz, w krótkim opisie podać nazwę konkursu „KONKURS na najlepszą lekcję
przygotowaną w oprogramowaniu SMART”, a w przypadku strony tablice.net.pl także
email autora lekcji oraz zaakceptować Regulamin umieszczania lekcji
przygotowanych w programie SMART Notebook na stronie tablice.net.pl – zob.
zał. nr 1.
a.

2. Każdy uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę konkursową dla każdej
kategorii.
3.
Scenariusz musi być zgodny z obowiązującą podstawą programową
kształcenia ogólnego.

4.

Każda praca może być przygotowana tylko przez 1 osobę.

5.
Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
dysponowanie pracą przez Organizatora poprzez:

a.
umieszczenie scenariusza na stronie internetowej Organizatora.
b.
wprowadzenie scenariusza w obrót w formie publikacji elektronicznej.
c.
wprowadzenie ewentualnych zmian edytorskich (art. wielkość czcionki, kolor
tła, art.).
6.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na:

a.
wykorzystywanie ich scenariuszy przez innych nauczycieli do zajęć szkolnych
lub jako przykładów lekcji do szkoleń nauczycieli,
b.
na publikację pracy na stronach www.tablice.net.pl i exchange.smarttech.com
III.

Kryteria I ustalenie wyników Konkursu

1.
Komisja dokona wyboru najlepszego scenariusza w każdej kategorii na
podstawie następujących kryteriów:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

wartości merytorycznej scenariusza,
wykorzystania wizualizacji,
przygotowania i wykorzystania ćwiczeń interaktywnych dla uczniów,
pomysłowości, oryginalności,
wykorzystania nowych funkcji oprogramowania SMART Notebook lub Lumio;
uwzględnienia udziału uczniów w zajęciach,

g.

poprawności oznaczania w lekcji elementów pochodzących od innych autorów

2.

Scenariusz lekcji powinien zawierać następujące elementy:

a.
imię i nazwisko autora oraz jego adres skrzynki poczty elektronicznej.
b.
temat lekcji,
c.
cele lekcji,
d.
przedmiot,
e.
poziom (rodzaj szkoły),
f.
dokładny przebieg zajęć, wraz z praktycznymi wskazówki dla nauczyciela.
Wskazówki powinny być ukryte na slajdzie tak, by nie wiedział ich uczeń.
3.
Scenariusz powinien umożliwić przeprowadzenie co najmniej 1 lekcji w 45
minutowym wymiarze czasowym.
4.
Termin nadsyłania prac: 24 listopada 2022 roku. Wszystkie zakwalifikowane
prace zostaną opublikowane po publikacji listy zwycięzców.
5.
Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www.tablice.net.pl do 30
listopada 2022 r.

IV.

Nagrody

1.
W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody dla każdej kategorii:
Pierwsze miejsca: licencje SLS na 2 lata, kubek SMART.
Drugie miejsca: licencje SLS na rok, kubek SMART
Trzecie miejsca: pluszowe monstery SMART.
2.
W razie zmiany przepisów prawa lub zmiany interpretacji takich przepisów
dokonanej przez upoważnione organy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
zasad rozliczania podatku od nagród uzyskanych w ramach Konkursu. Organizator –
IRS nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe wskutek zmiany przepisów prawa bądź
ich interpretacji, wszelkie dodatkowe wydatki Uczestników, stanowiące realizację
obowiązków podatkowych i innych ciężarów publicznoprawnych.
3.
Zgodnie z w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym nagrody o
niskiej wartości wygranej, korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym, gdy
wartość nagrody nie przekroczy 2000 zł lub jest jej równa. W przypadku, gdy wartość
nagrody przekroczy 2000 zł opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym
w wysokości 10% podlega cała nagroda.
4.
Nagrody główne przewidziane w Konkursie mogą zostać decyzją Image
Recording Solutions Sp. z o.o. zamieniona na inną nagrodę o tej samej lub zbliżonej
wartości.
5.
Nagrody będą przekazane przez Organizatora w 4 tygodnie od daty ogłoszenia
końcowych wyników Konkursu.

V.

Postępowanie reklamacyjne

1.
Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej wyników
Konkursu.
2.
Reklamację należy złożyć u Organizatora w formie pisemnego listu poleconego
w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o osiągniętych wynikach w Konkursie.
Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, a Uczestnik utraci prawo
do zgłaszania roszczeń reklamacyjnych.
3.
Uczestnik składający reklamację zobowiązany jest przesłać kopię wysłanej
lekcji.
4.
Decyzje o rozstrzygnięciu zgłoszonych reklamacji podejmuje Zarząd IRS w
oparciu o dane dostarczone przez Uczestnika. Organizator poinformuje na piśmie
zgłaszającego reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji
o sposobie jej załatwienia. Decyzje te są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
5.
Reklamację dotyczącą wad ukrytych nagrody należy złożyć w formie listu
poleconego w ciągu 7 dni od daty otrzymania nagrody.

VI.

Postanowienia końcowe

1.
Zasady ustalone niniejszy Regulaminem obowiązują przez cały czas trwania
Konkursu.
2.
W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem art. 919 – 921 k.c.
3.
Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu, których strony nie zdołają
rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd
miejsca siedziby IRS.

Załącznik nr 1
Regulamin umieszczania lekcji przygotowanych w programie SMART Notebook na stronie
www.tablice.net.pl
oraz
Klauzula informacyjna
R
egulamin umieszczania lekcji przygotowanych w programie SMART Notebook na stronie
www.tablice.net.pl
A
utor scenariusza lekcji przekazuje nieodpłatnie na rzecz Image Recording Solutions Sp.
z o.o. autorskie prawa majątkowe do wykorzystania lekcji i rozporządzania nim w
swojej działalności na następujących polach eksploatacji:
●

utrwalenie w całości lub części dowolną techniką,

●

zwielokrotnienie w całości lub części dowolną techniką,

●

wprowadzenia do pamięci komputera,

●

wyświetlanie,

●

wprowadzenie do obrotu,

●

dokonywanie modyfikacji, adaptacji elektronicznej, aktualizacji, po konsultacji z

Autorem scenariusza lekcji,
●

nieograniczonego wykorzystania w czynnościach wynikających z prowadzonej przez

Image Recording Solutions Sp. z o.o. działalności,
●

wykorzystywanie scenariuszy lekcji przez innych nauczycieli do zajęć szkolnych lub jako

przykładów lekcji do szkoleń nauczycieli,
●

na publikację lekcji na stronach www.tablice.net.pl i exchange.smarttech.com

1.

Wszystkie publikowane materiały muszą być zgodne prawem.

2.

Osoba przesyłająca materiał do publikacji musi być ich autorem

3.

Właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za treść lekcji.

4.

Autor scenariusza lekcji, przesyłając swoje dane, wyraża zgodę na ich prezentację

osobom trzecim podczas wyświetlania zawartości lekcji.
5.

Właściciel witryny zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek edytorskich w treści

lekcji.
6.

Właściciel witryny zastrzega sobie prawo do niezamieszczania materiałów o niskiej

wartości merytorycznej bez powiadamiania autora o podjęciu takiej decyzji.
7.

Właściciel witryny zastrzega sobie prawo do niezamieszczania materiałów

zawierających treści naruszających prawo, powszechnie uważane za obraźliwe i naruszające
ludzką godność bez powiadamiania autora o podjęciu takiej decyzji.
8.

Przesłanie lekcji uznaje się za równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację na

stronach witryn www.tablice.net.pl, exchange.smarttech.com.
9.

Autorskie prawa majątkowe przejdą na Image Recording Solutions Sp. z o.o. wraz z

przekazaniem egzemplarza w formie elektronicznej.
10.

Image Recording Solutions Sp. z o.o. przysługiwać będzie prawo wyłączne do

korzystania i rozporządzania lekcją na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez czas
nieograniczony.
11.

Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje Image

Recording Solutions Sp. z o.o.
12.

Kliknięcie Akceptuję regulamin oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Klauzula informacyjna
1.

Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Image Recording Solutions Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie ul. Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
●

listownie na adres siedziby administratora: 01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 190,

●

poprzez pocztę elektroniczną kontakt@irs.com.pl,

●

telefonicznie +48 22 752 27 88-96.

2.

Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu
wykorzystywania scenariuszy lekcji przez innych nauczycieli do zajęć szkolnych lub jako
przykładów lekcji do szkoleń nauczycieli, oraz do publikacji lekcji na stronach www.tablice.net.pl
i exchange.smarttech.com, na podstawie:
●

niniejszej zgody tj. zgodnie z arart6 ust. 1 lit. a rozporządzenie 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, dalej zwanym RODO;
●

z arart6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.2020 r. poz.164).
4.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe obejmujące imię i nazwisko oraz adres email będą wykorzystywane przy
udostępnianiu

scenariuszy lekcji przez innych nauczycieli do zajęć szkolnych lub jako

przykładów lekcji do szkoleń nauczycieli, oraz na publikacją lekcji na stronach www.tablice.net.pl
i exchange.smarttech.com, jak również mogą być zamieszczone w materiałach reklamowoedukacyjnych.
Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane osobowe oraz dane
osobowe dziecka są podmioty z którymi Image Recording Solutions Sp. z o.o. zawarła umowę na
świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w spółce systemów informatycznych.
5.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres wynikający z przepisów
regulujących dochodzenie roszczeń.

6.

Przysługujące Państwu uprawnienia

W odniesieniu do danych, pozyskanych na podstawie niniejszej zgody w związku z
wykorzystywaniem scenariuszy lekcji przez innych nauczycieli do zajęć szkolnych lub jako
przykładów lekcji do szkoleń nauczycieli, oraz na publikacją lekcji na stronach www.tablice.net.pl
i exchange.smarttech.com, przysługuje Państwu:
●

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;

●

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

●

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą

wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
●

prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej
cofnięciem.
●

prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

7.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykorzystywanie scenariuszy
lekcji przez innych nauczycieli do zajęć szkolnych lub jako przykładów lekcji do szkoleń
nauczycieli oraz na publikację lekcji na stronach www.tablice.net.pl i exchange.smarttech.com

Załącznik nr 2
Zgłoszenie konkursowe na KONKURS na najlepszą lekcję przygotowaną w oprogramowaniu
SMART
oraz
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz Informacja

Zgłoszenie konkursowe
Ja niżej podpisany zgłaszam swoją pracę na Konkurs na najlepszą lekcję przygotowaną
w oprogramowaniu SMART – edycja Lumio.

a.
b.
c.
d.

1.

…………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko autora oraz jego adres skrzynki poczty elektronicznej)
…………………………………………………………………………………………..
(temat lekcji)
…………………………………………………………………………………………..
(przedmiot)
………………………………………………………………………………………….
(poziom (rodzaj szkoły).
Oświadczam, że zapoznałem się z REGULAMINEM KONKURSU na najlepszą lekcję

przygotowaną w oprogramowaniu SMART i akceptuję jego postanowienia.
2.

Jako autor scenariusza lekcji przekazuje nieodpłatnie na rzecz Image Recording

Solutions Sp. z o.o. (dalej również IRS) autorskie prawa majątkowe do wykorzystania lekcji i
rozporządzania nim w swojej działalności na następujących polach eksploatacji:
●

utrwalenie w całości lub części dowolną techniką,

●

zwielokrotnienie w całości lub części dowolną techniką,

●

wprowadzenia do pamięci komputera,

●

wyświetlanie,

●

wprowadzenie do obrotu,

●

dokonywanie modyfikacji, adaptacji elektronicznej, aktualizacji, po konsultacji z

Autorem scenariusza lekcji,

●

nieograniczonego wykorzystania w czynnościach wynikających z prowadzonej przez

Image Recording Solutions Sp. z o.o. działalności,
●

wykorzystywanie scenariuszy lekcji przez innych nauczycieli do zajęć szkolnych lub jako

przykładów lekcji do szkoleń nauczycieli,
●

na publikację linku do lekcji na stronach www.tablice.net.pl i exchange.smarttech.com

13.

Wszystkie publikowane materiały muszą być zgodne prawem.

14.

Osoba przesyłająca materiał do publikacji musi być jego autorem.

15.

Autor scenariusza lekcji, przesyłając swoje dane, wyraża zgodę na ich prezentację

osobom trzecim podczas wyświetlania linku do lekcji.
16.

IRS zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek edytorskich w treści lekcji.

17.

IRS zastrzega sobie prawo do niezamieszczania materiałów o niskiej wartości

merytorycznej bez powiadamiania autora o podjęciu takiej decyzji.
18.

IRS zastrzega sobie prawo do niezamieszczania materiałów zawierających treści

naruszających prawo, powszechnie uważane za obraźliwe i naruszające ludzką godność bez
powiadamiania autora o podjęciu takiej decyzji.
19.

Przesłanie lekcji uznaje się za równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację linku do

niej na stronach witryn www.tablice.net.pl, exchange.smarttech.com.
20.

Autorskie prawa majątkowe przejdą na Image Recording Solutions Sp. z o.o. wraz z

przekazaniem egzemplarza w formie elektronicznej.
21.

Image Recording Solutions Sp. z o.o. przysługiwać będzie prawo wyłączne do

korzystania i rozporządzania lekcją na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez czas
nieograniczony.
22.

Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje Image

Recording Solutions Sp. z o.o.
Akceptuję postanowienia zapisów punktów od 1 do 22.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data i czytelny podpis autora pracy konkursowej)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Image Recording Solutions Sp.
z o. o. z siedzibą w Warszawie, będącej administratorem danych (adres: Arkuszowa 190, 01-934
Warszawa) w celu organizacji i przeprowadzenia KONKURSU na najlepszą lekcję przygotowaną
w oprogramowaniu SMART oraz wykorzystywania scenariuszy lekcji przez innych nauczycieli
do zajęć szkolnych lub jako przykładów lekcji do szkoleń nauczycieli również do publikacji
linków do lekcji na stronach www.tablice.net.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych
osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się̨ cel przetwarzania. Podane dane będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z 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 (Dz.
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), Wiadome mi jest, że podanie przeze mnie danych osobowych jest
dobrowolne. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do
treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również̇ prawie wniesienia w każdym czasie
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych, a
także o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że
przetwarzanie moich danych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r."

………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………
(czytelny podpis osoby wyrażającej
zgodę)
INFORMACJA

Administratorem danych osobowych jest Image Recording Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
będącej administratorem danych (adres: Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa). Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału Państwa w KONKURSIE na najlepszą lekcję
przygotowaną w oprogramowaniu SMART oraz wykorzystywania Państwa scenariuszy lekcji
przez innych nauczycieli do zajęć szkolnych lub jako przykładów lekcji do szkoleń nauczycieli
również do publikacji linków do lekcji na stronach www.tablice.net.pl. Podane dane będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści
danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również̇ prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a także o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe przetwarzane będą w udziału Państwa w
KONKURSIE na najlepszą lekcję przygotowaną w oprogramowaniu SMART oraz
wykorzystywania Państwa scenariuszy lekcji przez innych nauczycieli do zajęć szkolnych lub
jako przykładów lekcji do szkoleń nauczycieli również do publikacji linków do lekcji na stronach
www.tablice.net.pl, nie zostaną przekazane do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe nie będą
podlegały profilowaniu. Dane będą przechowywane przez okres jednego roku.
Zapoznałem/am się z treścią powyższej INFORMACJI:

………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………
(czytelny podpis)

