Regulamin konkursu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą
w Katowicach na scenariusz lekcji o wodzie.
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu na scenariusz lekcji o wodzie pn. „Skąd się bierze woda w
kranie?” (dalej: „Konkurs”) jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z
siedzibą w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19, Katowice 40 – 026, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000247533,
posługująca się NIP 634 012 87 88, numerem REGON 271506695, będąca podatnikiem
VAT czynnym, o kapitale zakładowym 425 875 100,00 zł, wpłaconym w całości (dalej:
„Organizator”).
2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej:
„Regulamin”) oraz w załącznikach do Regulaminu.
3. Przedmiotem Konkursu jest scenariusz lekcji szkolnych (z następujących przedmiotów:
biologia i przyroda, chemia, fizyka, historia lub zajęć interdyscyplinarnych, łączących
elementy wszystkich dziedzin w kategoriach szkół: podstawowej, gimnazjalnej i średniej)
dotyczące wiedzy o wodzie, jej pozyskiwaniu, uzdatnianiu i dbaniu o dobrą jakość wody
w obiektach Organizatora.
4. Organizator może zaprosić do współpracy przy realizacji Konkursu partnera medialnego
(dalej: „Partner Medialny”).
5. Przez dni robocze na gruncie Regulaminu należy rozumieć dni przypadające w okresie od
poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
§ 2.
Cele Konkursu
Konkurs ma na celu:
1) wzrost świadomości ekologicznej wśród młodzieży związanej z poszanowaniem wody
jako podstawowego składnika życia na Ziemi;
2) wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania przedmiotów związanych z wiedzą
o środowisku;
3) upowszechnianie wiedzy o specyfice systemu zaopatrzenia w wodę, którym
administruje Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA.;
4) promocję efektów działania systemu zaopatrzenia w wodę oraz obiektów wchodzących
w jego skład systemu zaopatrzenia w wodę, którym administruje Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów SA.;
5) zapoznanie Uczestników konkursu z funkcjonowaniem obiektów Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. i ich znaczeniem dla mieszkańców regionu;
6) motywowanie nauczycieli do poszukiwania efektywnych metod pracy z uczniem oraz
opracowywania własnych scenariuszy lekcji lub innych działań dydaktycznych,
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wychowawczych i opiekuńczych, jak również popularyzacja nowatorskich rozwiązań
metodycznych.
§ 3.
Uczestnictwo w Konkursie
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Konkurs zorganizowany jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych: nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych w województwie śląskim studentów kierunków pedagogicznych oraz
wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką, zwanych dalej „Uczestnikami”.
Osoba fizyczna, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu staje się Uczestnikiem przez
złożenie Organizatorowi (pocztą lub przesyłką kurierską) formularza zgłoszeniowego.
Przez złożenie formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego Regulaminu.
Każdy z Uczestników Konkursu opracowuje co najmniej jeden scenariusz lekcji.
Bez uszczerbku dla § 7 ust. 3 niniejszego Regulaminu, w przypadku zgłoszenia większej
liczby scenariuszy lekcji każdy z nich oceniany będzie osobno.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ani członkowie ich
rodzin.
Osoby niepełnoletnie, ograniczone w zdolności do czynności prawnych lub pozbawione
zdolności do czynności prawnych nie są uprawnione do uczestniczenia z Konkursie.
W przypadku złożenia formularza zgłoszeniowego lub przesłania scenariusza lekcji przez
osobę, o której mowa w § 3 ust. 5 zd. 1 Regulaminu, Organizator jest uprawniony do
wykluczenia takiej osoby z Konkursu, jak również do nierozpatrywania jej zgłoszenia i
nieoceniania jej scenariusza lekcji.
Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku
niewłaściwego zachowania Uczestnika Konkursu, w tym zachowania naruszającego
prawo, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
§ 4.
Kryteria oceny scenariusza

1.

2.

Scenariusze lekcji oceniane będą przez Komisję Konkursową w dwóch kategoriach:
a) scenariusz lekcji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych bądź
opiekuńczych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych (kategoria I);
b) scenariusz lekcji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych dla szkół ponadgimnazjalnych (kategoria II).
Scenariusze lekcji będą oceniane w oparciu o następujące kryteria:
a) dostosowanie scenariusza do potrzeb i możliwości odbiorcy;
b) konstrukcja scenariusza;
c) nowatorstwo w doborze środków dydaktycznych i metod;
d) autorski wymiar scenariusza;
e) jakość merytoryczna;
f) oryginalność i innowacyjność pomysłów dydaktycznych i wychowawczych;
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g) wykorzystanie obiektów i możliwości Organizatora w realizacji celów Konkursu;
h) forma prezentacji scenariusza i jego uniwersalność w realizacji.
§ 5.
Komisja Konkursowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa (dalej: „Komisja Konkursowa”).
Komisja Konkursowa składa się z 5 osób.
Komisję Konkursową powołuje Organizator.
Komisja Konkursowa dokonuje wszelkich czynności i podejmuje wszystkie decyzje
niezastrzeżone dla Organizatora.
Na czele Komisji Konkursowej stoi wskazany przez Organizatora spośród członków
Komisji Konkursowej przewodniczący.
Przewodniczący Komisji Konkursowej kieruje pracami Komisji Konkursowej i jest
uprawniony do zwracania się do Organizatora we wszystkich sprawach dotyczących
Konkursu.
Organizator jest uprawniony do zwracania się do Komisji Konkursowej z prośbą o
wyjaśnienia.
Organizator jest uprawniony do odwołania każdego z członków Komisji Konkursowej w
każdym czasie i powołania na jego miejsce nowego członka Komisji Konkursowej.
W przypadku, gdy członek Komisji Konkursowej nie będzie w stanie pełnić swojej funkcji,
Organizator może powołać na miejsce takiego członka Komisji Konkursowej nowego
członka Komisji Konkursowej.
Komisja Konkursowa działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
Komisja Konkursowa może w swojej pracy korzystać z opinii ekspertów z zakresu
przedmiotu Konkursu.
Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu.
Decyzje Komisji Konkursowej lub Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich
prawo odwołania.
Komisji Konkursowej, na równi z Organizatorem, przysługuje uprawnienie, o którym
mowa w § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
W imieniu Organizatora działa Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
S.A. zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w spółce.
§ 6.
Procedura zgłaszania scenariusza

1.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie (scenariusz lekcji) można przesyłać:
a) pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do 14 września 2018 r. do
godz. 15.30 na adres:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice,
ul. Wojewódzka 19 (z dopiskiem „konkurs na scenariusz lekcji”).
lub
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

b) pocztą elektroniczną (email) na adres: k. koziol @gpw.katowice.pl.
Momentem złożenia scenariusza lekcji jest data wpływu do Organizatora.
Uczestnik Konkursu do scenariusza lekcji dołącza:
1) formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1);
2) pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2);
3) oświadczenie, że jest wyłącznym twórcą przekazanego Organizatorowi scenariusza
lekcji w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 691 ze zm.), posiada pełnię praw autorskich
do scenariusza lekcji oraz, że scenariusz lekcji nie był wcześniej nigdzie publikowany
(Załącznik nr 3).
W nagłówku scenariusza lekcji należy zamieścić informację, do jakiej grupy wiekowej
i którego poziomu edukacyjnego jest adresowany scenariusz lekcji.
Zgłoszenia złożone po terminie 14 września 2018 r., po godz. 15.30, nie biorą udziału w
Konkursie (decyduje data wpływu).
Zgłoszenia niekompletne nie biorą udziału w Konkursie.
Z chwilą otrzymania przez Organizatora scenariusza lekcji (niezależnie od formy wydania
– papierowej lub elektronicznej), dany Uczestnik udziela Organizatorowi bez
wynagrodzenia licencji niewyłącznej na korzystanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
ze scenariusza lekcji dla potrzeb związanych z badaniem i oceną tegoż scenariusza przez
Komisję Konkursową na zasadach określonych w Regulaminie. Licencja niewyłączna o
jakiej mowa w zdaniu poprzednim jest udzielana na czas określony – tj. licząc od dnia
otrzymania danego scenariusza przez Organizatora do dnia rozstrzygnięcia Konkursu lub
do dnia odwołania Konkursu i obejmuje pola eksploatacji w zakresie utrwalania oraz
zwielokrotniania scenariusza lekcji – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy
scenariusza lekcji (w całości lub w części), w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
Z chwilą wydania Organizatorowi egzemplarza scenariusza lekcji (w formie papierowej
lub elektronicznej), Uczestnik użycza Organizatorowi nośniki, na których zapisany jest
scenariusz lekcji, bez wynagrodzenia. Użyczenie tychże nośników trwa przez okres od dnia
ich otrzymania przez Organizatora do dnia rozstrzygnięcia Konkursu lub do dnia
odwołania Konkursu.
Z chwilą wydania Organizatorowi egzemplarza utworu – scenariusza lekcji (w formie
papierowej lub elektronicznej), Uczestnik udziela Organizatorowi, bez wynagrodzenia,
upoważnienia (z prawem udzielania dalszych upoważnień) do wykonywania osobistych
praw autorskich do scenariusza lekcji na czas określony – tj. licząc od dnia otrzymania
danego scenariusza przez Organizatora do dnia rozstrzygnięcia Konkursu lub do dnia
odwołania Konkursu.
Jednocześnie Uczestnik zobowiązuje się względem Organizatora do niewykonywania
osobistych praw autorskich względem wydanego Organizatorowi (w formie papierowej
lub elektronicznej) scenariusza lekcji w okresie o jakim mowa § 6 ust. 8 Regulaminu.

§ 7.
4

Wymagania dotyczące scenariusza
1.

2.

3.
4.

Zgłoszony do Konkursu scenariusz lekcji musi spełniać następujące kryteria:
a) jest adresowany do konkretnej grupy wiekowej (określonego poziomu edukacyjnego:
szkoły podstawowej, szkoły gimnazjalnej – kategoria I lub szkoły ponadgimnazjalnej
– kategoria II);
b) dotyczy tematyki konkursu i zajęć przeprowadzanych z wykorzystaniem możliwości
obiektów wodociągowych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.;
c) objęta scenariuszem lekcja powinna trwać nie dłużej niż 45 minut oraz być poprawna
metodycznie i merytorycznie;
d) nie może być wcześniej nigdzie publikowany, ani rozpowszechniony w innej formie;
e) nadesłany został w podanym przez Organizatora terminie.
Scenariusz lekcji może dotyczyć również różnorodnych działań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych – np. projektu edukacyjnego, zajęć pozalekcyjnych,
konkursu, uroczystości, wycieczki albo innej (dowolnej) formy zaproponowanej uczniom
na temat: „Skąd się bierze woda w kranie?”
Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy scenariusze, z których każdy będzie
rozpatrywany indywidualnie.
Organizator ma prawo odrzucić nadesłane zgłoszenie (scenariusz lekcji) w przypadku,
gdyby okazało się, że zgłoszenie lub scenariusz lekcji naruszają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa (w tym dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego),
prawa osób trzecich (w tym prawa własności intelektualnej) lub nie spełniają wymogów
formalnych.
§ 8.
Terminarz konkursu

1.
2.

3.

Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać do 14 września 2018 roku.
Rozstrzygnięcie Konkursu, uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie
się do dnia 24 października 2018 roku. Dokładny termin rozstrzygnięcia Konkursu (w tym
czas i miejsce wręczenia nagród rzeczowych oraz ewentualnych wyróżnień) zostanie
podany przez Komisję Konkursową.
Termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej
Organizatora www.gpw.katowice.pl. Zwycięzcy zostaną również poinformowani o
wynikach Konkursu drogą e-mailową lub telefoniczną.
§ 9.
Nagrody

1.
2.

Zwycięzcom Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe (dalej: „Nagrody”).
Komisja Konkursowa przedkłada propozycje rozstrzygnięcia Konkursu do decyzji
Organizatora, który rozstrzyga Konkurs i przyznaje nagrody rzeczowe w 2 kategoriach:
a) kategoria I – szkoły podstawowe i gimnazja,
b) kategoria II – szkoły ponadgimnazjalne.
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3. Nagrodami są:
a) I miejsce: telewizor i zestaw e-booków,
b) II miejsce: telewizor,
c) III miejsce: cyfrowy aparat fotograficzny.
4. Łączna wartość Nagród w obu kategoriach nie przekracza 15.000,00 zł (słownie: piętnaście
tysięcy złotych) netto.
5. Rozliczenia podatkowe z tytułu przyznania Nagród nastąpią na zasadach wynikających z
właściwych przepisów prawa podatkowego.
6. Organizator zobowiązuje się pokryć zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 11%
wartości każdej Nagrody określonej w § 9 pkt 3 Regulaminu na konto właściwego urzędu
skarbowego.
7. Komisja Konkursowa ma prawo zmienić podział i rodzaj Nagród.
8. Organizator, na wniosek Komisji Konkursowej, może przyznać wyróżnienia.
9. Organizator, na wniosek Komisji Konkursowej, może przyznać wyróżnienie za
popularyzację wiedzy z zakresu działania Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
S.A szkołom, których nauczyciele zostali zwycięzcami Konkursu.
10. Własność Nagrody przechodzi na Uczestnika z chwilą jej wydania Uczestnikowi. W tym
samym momencie na Uczestnika przechodzą ciężary związane z Nagrodą oraz ryzyko
przypadkowej utraty Nagrody.
11. Organizator nie ponosi względem Uczestnika odpowiedzialności za wady Nagród oraz za
ich konsekwencje. Z chwilą wydania Nagrody Organizator, w granicach posiadanych
uprawnień, przenosi na Uczestnika uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji do Nagrody.
12. Organizator, po dokonaniu oceny przesłanych scenariuszy lekcji, może postanowić o
nieprzyznaniu I, II lub III miejsca.
13. Organizator zwraca scenariusze lekcji tym Uczestnikom, którym nie zostały przyznane
Nagrody. Zwrot scenariusza lekcji następuje na koszt Organizatora poprzez jego odesłanie
przez Organizatora na adres Uczestnika w terminie 7. dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia
Konkursu. W przypadku gdy dany scenariusz lekcji został złożony za pośrednictwem
poczty elektronicznej, w sposób o jakim mowa w § 6 ust. 1 pkt b) Regulaminu, wówczas
Organizator usunie taki scenariusz z elektronicznych nośników danych na których tenże
scenariusz lekcji został zapisany przez Organizatora w terminie o jakim mowa w zdaniu
poprzednim.
§ 10.
Prawa do scenariusza lekcji
1.

W zamian za przyznaną danemu Uczestnikowi Nagrodę za scenariusz lekcji, tenże
Uczestnik, w momencie rozstrzygnięcia Konkursu i podjęciu decyzji o przyznaniu temuż
Uczestnikowi Nagrody za scenariusz lekcji, udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej
na korzystanie ze scenariusza lekcji, na obszarze całego świata, na wszystkich aktualnie
znanych polach eksploatacji, a w szczególności, chociaż nie wyłącznie, w następującym
zakresie:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania scenariusza lekcji – wytwarzania określoną
techniką egzemplarzy scenariusza lekcji (w całości lub w części), w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
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2.

3.

4.

5.

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których scenariusz lekcji
utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo
egzemplarzy scenariusza lekcji;
c) w zakresie rozpowszechniania scenariusza lekcji (w całości lub w części) w sposób
inny niż określony w lit. b powyżej – wykonania, wystawiania, wyświetlania,
odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania
scenariusza lekcji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym.
W szczególności, chociaż nie wyłącznie, Organizator jest uprawniony do opublikowania
scenariusza lekcji (w całości lub w części) w swoich materiałach promocyjnych i
informacyjnych oraz na swoich stronach internetowych.
Licencja niewyłączna, o której mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu zostaje udzielona na czas
nieoznaczony. Uczestnik zobowiązuje się względem Organizatora do niewypowiedzenia
licencji, o której mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do
wiadomości, iż wypowiedzenie licencji, o której mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu, może
spowodować powstanie szkody po stronie Organizatora. W takim przypadku Uczestnik
jest zobowiązany do naprawienia powstałej szkody w pełnej wysokości.
Z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu i przyznaniu danemu Uczestnikowi Nagrody za
scenariusz lekcji, Uczestnik przenosi na Organizatora własność nośników, na których
zapisany jest scenariusz lekcji, w ramach przyznanej temuż Uczestnikowi Nagrody.
Z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu i przyznaniu danemu Uczestnikowi Nagrody za
scenariusz lekcji tenże Uczestnik udziela Organizatorowi, w ramach przyznanej temuż
Uczestnikowi Nagrody, nieodwołalnego upoważnienia (z prawem udzielania dalszych
upoważnień) do wykonywania osobistych praw autorskich do scenariusza lekcji.
Jednocześnie Uczestnik zobowiązuje się względem Organizatora do niewykonywania
osobistych praw autorskich względem wydanego Organizatorowi (w formie papierowej
lub elektronicznej) scenariusza lekcji.
Uczestnik zobowiązuje się względem Organizatora do nieodwołania upoważnienia, o
którym mowa w § 10 ust. 4 Regulaminu. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do
wiadomości, iż odwołanie upoważnienia, o którym mowa w § 10 ust. 4 Regulaminu, może
spowodować powstanie szkody po stronie Organizatora. W takim przypadku Uczestnik
jest zobowiązany do naprawienia powstałej szkody w pełnej wysokości.
§ 11.
Dobra osobiste

1.

2.

Organizator oraz Partner Medialny, każdy z nich z osobna, są uprawnieni do podania do
publicznej wiadomości wyników Konkursu (nazwiska Uczestnika) oraz opublikowania
nazwisk i wizerunku Uczestnika (m.in. w formie fotografii lub nagrania audiowizualnego).
Przez złożenie zgłoszenia Uczestnik, bez wynagrodzenia, wyraża nieodwołalną zgodę na
podanie do publicznej wiadomości wyników Konkursu (nazwiska) oraz na opublikowanie
swojego nazwiska i wizerunku w związku z Konkursem przez Organizatora lub Partnera
Medialnego.
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3.

Uczestnik zobowiązuje się względem Organizatora do nieodwołania zgody, o której mowa
w § 11 ust. 2 Regulaminu. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż
odwołanie zgody, o której mowa w § 11 ust. 2 Regulaminu, może spowodować powstanie
szkody po stronie Organizatora. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany do
naprawienia powstałej szkody w pełnej wysokości.
§ 12.
Dane osobowe

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Uczestnik, przez złożenie zgłoszenia, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.), w tym na ich udostępnienie Partnerowi
Medialnemu.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem
i rozstrzygnięciem Konkursu (w tym z publicznym informowaniem o jego wynikach).
Osoby biorące udział w Konkursie mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz
do poprawiania ich.
Wyrażenie zgody, o której mowa w § 12 ust. 1 Regulaminu jest dobrowolne.
Wyrażenie zgody, o której mowa w § 12 ust. 1 Regulaminu jest warunkiem uczestniczenia
w Konkursie.
§ 13.
Postanowienia końcowe
Informacji o Konkursie udziela Katarzyna Kozioł Wydziału Strategii Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (k.koziol@gpw.katowice.pl tel.: 32 6038 687).
Organizator nie odpowiada za błędne dane wskazane w zgłoszeniach.
Uczestnik jest zobowiązany względem Organizatora do pokrycia szkody, którą poniósł
Organizator w związku z tym, że polegał na oświadczeniu Uczestnika, które okazało się
niezgodne z prawdą, a w tym na oświadczeniu, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3
Regulaminu.
Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Komisja
Konkursowa.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu
Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. W
takim przypadku Organizator zwraca wszystkim Uczestnikom złożone przez tychże
Uczestników scenariusze lekcji. Zwrot scenariuszy lekcji następuje na koszt Organizatora
poprzez ich odesłanie przez Organizatora na adres Uczestnika w terminie …….. dni
roboczych od dnia odwołania Konkursu. W przypadku gdy dany scenariusz lekcji został
złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób o jakim mowa w § 6 ust. 1 pkt
b) Regulaminu, wówczas Organizator usunie taki scenariusz z elektronicznych nośników
danych na których tenże scenariusz lekcji został zapisany przez Organizatora w terminie o
jakim mowa w zdaniu poprzednim.
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