
   
 

 

Konkurs realizowany w ramach projektu „Wyprawy Odkrywców w poszukiwaniu historii”, 
dofinansowanego z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

 
REGULAMIN KONKURSU 

pt. „SCENARIUSZE LEKCJI HISTORII NA QUESTACH” 

 
§ 1 Organizator i cel konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest konsorcjum fundacji realizujących program „Questy – Wyprawy 
Odkrywców” tj. 

a. Fundacji Mapa Pasji, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stańczyka 12/4, nr KRS 
0000643396; 

b. Fundacji Calamita, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Miodowej 3, nr KRS 0000479464. 
2. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach konkursu jest Fundacja Mapa 

Pasji. 
3. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Wyprawy Odkrywców w poszukiwaniu historii”, 

dofinansowanego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
4. Informacja o konkursie jest publikowana na stronie www.questy.com.pl oraz na profilu 

„Questy – Wyprawy Odkrywców” na Facebooku, może być także rozesłana do mediów 
regionalnych i ogólnopolskich, a także do innych instytucji i organizacji partnerskich. 

5. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych scenariuszy lekcji historii opartych na 
questach do wykorzystania przez instytucje edukacyjne z całej Polski. 

 
§ 2 Warunki udziału w konkursie 

1. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby, które: 
a. Posiadają wykształcenie wyższe w zakresie nauk humanistycznych; 
b. Posiadają doświadczenie w pracy w szkole; 
c. Znają aktualne podstawy programowe nauczania historii; 
d. Przebyły quest dostępny na stronie www.questy.com.pl, którego dotyczy 

przygotowany przez nich scenariusz. 
2. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu konkursu, w tym ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez 
Administratora danych osobowych wskazanego w art. 1 pkt 2, w celu przeprowadzenia 
konkursu oraz ze zgodą na odpłatne przekazanie praw autorskich do przygotowanego 
scenariusza w razie w jego wyboru do publikacji przez Organizatora konkursu. 

 
§ 3 Zgłoszenie do konkursu 

Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik przesyła na adres e-mail podany w art. 9 pkt 1 zgłoszenie 
w formie podpisanego skanu, zawierające: 

1. Imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły, e-mail, telefon 
2. Tytuł proponowanego scenariusza zajęć 
3. Tytuł questu, którego dotyczy scenariusz 
4. Scenariusz zajęć (na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu) 
5. Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych 
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§ 4 Weryfikacja zgłoszeń 

1. Organizator weryfikuje nadesłane zgłoszenia poprzez sprawdzenie ich kompletności i 
zgodności z regulaminem konkursu. 

2. W razie braków w zgłoszeniu (np. niewypełnione wszystkie pola formularza, brak podpisu) 
lub wątpliwości dot. nadesłanego scenariusza zajęć, Organizatorzy mogą poprosić Uczestnika 
o uzupełnienia lub wyjaśnienia. Uczestnik ma 7 dni na odpowiedź. Jeśli nie odpowie w ciągu 7 
dni lub jeśli przesłane wyjaśnienia lub uzupełnienia okażą się niewystarczające, Organizatorzy 
mają prawo wykluczyć go z udziału w konkursie. Uczestnik zostanie poinformowany o 
wykluczeniu z konkursu drogą mailową. Od decyzji o wykluczeniu z konkursu nie przysługuje 
odwołanie. 
 

§ 5 Kryteria oceny scenariuszy 

Przy ocenie nadesłanych scenariuszy będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

1. Atrakcyjność zajęć dla uczniów – wykorzystanie metod aktywizujących, zachęcających do 
samodzielnych poszukiwań, działania (0-5 pkt). 

2. Jakość dostarczonych materiałów dydaktycznych do wykorzystania podczas zajęć (pkt. III 
formularza scenariusza) (0-5 pkt). 

3. Twórcze wykorzystanie wiadomości zawartych w queście i w terenie, po którym quest 
prowadzi (rozszerzenie questu) (0-5 pkt). 

4. Wybór elementów podstawy programowej nauczania historii Polski adekwatnych do treści 
questu i możliwych do wykorzystania przez szkoły z całego kraju (0-5 pkt). 
 

§ 6 Wyłonienie zwycięzców 

1. Na podstawie zgłoszeń konkursowych, Organizatorzy ustalają listę rankingową Uczestników.  
2. Nie mniej niż 8 najlepszych scenariuszy zostanie opublikowanych w zbiorze scenariuszy, który 

zostanie zamieszczony na stronie www.questy.com.pl oraz rozesłany do szkół w całej Polsce. 
3. Z twórcami nie mniej niż 8 najlepszych scenariuszy zostaną podpisane umowy o dzieło na 

przekazanie autorskich praw majątkowych do opracowanych scenariuszy o wartości 300 zł 
brutto za 1 scenariusz. 

 
§ 9 Harmonogram konkursu 

1. Nadsyłanie zgłoszeń konkursowych: do 10 grudnia 2019 r. na adres konkurs@mapapasji.pl.  
2. Weryfikacja zgłoszeń konkursowych: 11.12.2019 – 15.12.2019 
3. Ogłoszenie wyników konkursu: 16.12.2019 

 
§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres konkursu: konkurs@mapapasji.pl  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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