REGULAMIN KONKURSU „ KOBYŁKOWSKI NAUCZYCIEL ROKU 2021”
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Ogłasza się Konkurs „Kobyłkowski Nauczyciel
Roku 2021” w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka.
2. Organizatorem i fundatorem Konkursu jest Burmistrz Miasta Kobyłka.
II. CEL KONKURSU
1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego
nauczyciela w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka.
2. Dla potrzeb Konkursu pod pojęciem nauczyciela należy rozumieć czynnych
zawodowo i podejmujących działania wychowawcze pracowników
pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
 zgłaszanie kandydatów,
 głosowanie na kandydatów.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie może być zgłoszona kandydatura każdego nauczyciela,
zatrudnionego w
szkołach i przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Kobyłka.
2. Kandydatury nauczyciela zgłasza się za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Miasta Kobyłka pod
adresem: www.kobylka.pl.
IV. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs rozpocznie się 23 września 2021 r.
2. Zgłaszać kandydatury będzie można od dnia 23 do 30 września 2021 r.
3. Głosować będzie można od dnia 5 do 11 października 2021 r.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 12 października 2021 r.
5. O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani za pośrednictwem
strony internetowej Miasta Kobyłka do dnia 20 października 2021 r.
V. ETAPY KONKURSU
1. Pierwszy etap Konkursu obejmuje zgłaszanie kandydatów do tytułu
Kobyłkowskiego Nauczyciela roku 2021 za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego dostępnego się na stronie internetowej www. kobylka.pl.
2. Przy wyborze kandydata do tytułu Kobyłkowskiego Nauczyciela Roku 2021
należy uwzględnić osiągnięcia nauczyciela za rok szkolny 2020/2021.

3. W formularzu zgłaszający powinien podać dane kandydata do tytułu
Kobyłkowskiego Nauczyciela Roku 2021, tj. imię i nazwisko kandydata, nazwę
szkołę, w której kandydat jest zatrudniony, krótkie uzasadnienie wyboru oraz
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe zgłaszającego. Formularz zgłoszeniowy
stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. Pierwszy etap Konkursu kończy się z chwilą upływu terminu
kandydatów do tytułu Kobyłkowskiego Nauczyciela Roku 2021.

zgłaszania

5. Drugi etap, po upływie terminu zgłaszania kandydatur do tytułu
Kobyłkowskiego Nauczyciel Roku 2021, to etap oddawania głosów na
zgłoszonych w pierwszym etapie Konkursu kandydatów.
6. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem ankiety umieszczonej na
stronie internetowej www.kobylka.pl. Głosowanie internetowe ma charakter
ogólnodostępny i każdy może wziąć w nim udział jednorazowo. Głosowanie
internetowe trwa od 5 października 2021 od godz. 10.00 do 11 października
2021 r. do godz. 23.59. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia
tego terminu.
7. Każdy Uczestnik Głosowania może oddać tylko 1 głos.
8. Wygrywa 3 Nauczycieli z najwyższą ilością oddanych głosów.
9.

W przypadku uzyskania, tej samej ilości głosów przez więcej niż jednego
nauczyciela odbędzie się jeszcze jedno głosowanie(dogrywka) na
Kobyłkowskiego Nauczyciela Roku 2021. Głosowanie będzie trwało 24
godziny. Termin zostanie podany na stronie internetowej www.kobylka.pl.

10. Końcowe podsumowanie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród
przez Burmistrza Miasta Kobyłka, odbędzie się do dnia 20 października 2021 r.
VI. NAGRODY
1.

Dla zwycięzców Konkursu – Burmistrz Miasta Kobyłka przyzna statuetkę
Kobyłkowskiego Nauczyciela Roku 2021 oraz nagrodę pieniężną w wysokości
5 000 zł/netto – I miejsce, 3 000 zł/netto – II miejsce i 2 000 zł/netto – III miejsce.

2.

Zgłaszającym, którzy ciekawie uzasadnili swój wybór – Burmistrz Miasta
Kobyłka przyzna nagrody rzeczowe.

VII. KOMUNIKACJA I DODATKOWE INFORMACJE
1.

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu zostaną umieszczone na stronie
internetowej www.kobylka.pl zakładka ,,Konkurs na Kobyłkowskiego
Nauczyciela Roku 2021.”

2.

Na stronie internetowej, o której mowa powyżej znajdą się w szczególności
następujące informacje:
a. Regulamin Konkursu,
b. elektroniczny formularz zgłoszeniowy,
c. ankieta do głosowania.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Konkursu, w tym zgłoszenie kandydata
bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

oznacza

2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie przez Organizatora.
3. Regulamin jest dostępny na stronie www.kobylka.pl
4.

Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana do wiadomości w taki
sam sposób, w jaki został ogłoszony niniejszy regulamin.

5. Ewentualne kwestie sporne powstałe w trakcie realizacji Konkursu rozstrzygane
będą zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
7. Osoba zgłaszająca kandydata do udziału w Konkursie wyraża zgodę na
udostępnienie własnych danych osobowych.
8. Wszelkie pytania i ewentualną korespondencję związaną z Konkursem należy
kierować do Urzędu Miasta Kobyłka za pośrednictwem e-mail:
monika.kalicka@kobylka.pl lub telefonicznie 22 760-70-41.

Burmistrz Miasta Kobyłka
Edyta Zbieć

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Konkurs
Kobyłkowski Nauczyciel Roku 2021
KOBYŁKOWSKI NAUCZYCIEL ROKU 2021

Imię i nazwisko kandydata

Nazwa szkoły, w której zatrudniony
jest kandydat

Uzasadnienie wyboru nauczyciela

Imię i nazwisko zgłaszającego

Podpis

Dane kontaktowe:

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ZGODNIE Z RODO)
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. 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) Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta
Kobyłka jest: Burmistrz Miasta, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Kobyłka, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować za pomocą
adresu email: iod@kobylka.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C
rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. 2215), ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 753). Podanie danych osobowych jest
warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Kobyłka.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem
przetwarzają dane osobowe.
5. Dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych przez okres 5 lat (BE 5). W związku z przetwarzaniem
danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiadają Państwo prawo, do:
1) Dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego
rozporządzenia;
2) Sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
3) Usunięcia danych, na zasadach przewidzianych w art. 17 ogólnego
rozporządzenia;;
4) Ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
5) Wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.
Prawa te, są wykonywane przez Państwa również względem tych osób, w stosunku do
których sprawowana jest prawna opieka.
6. W sytuacji, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
7. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, są Państwo zobowiązani
do ich podania.
8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

