
Wielki Turniej Edukacji Medialnej

REGULAMIN

§ 1. Wstęp

Wielki Turniej Edukacji Medialnej, zwany dalej "Turniejem", jest konkursem organizowanym 
przez Fundację Nowoczesna Polska (zwaną dalej "Organizatorem"). W organizacji Turnieju 
Fundacja Nowoczesna Polska współdziała ze środowiskami pozarządowymi, akademickimi, 
zawodowymi  i  oświatowymi  działającymi  w  obszarze  edukacji  medialnej.  Wielki  Turniej 
Edukacji Medialnej jest dofinansowany m.in. ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

§ 2. Cele Turnieju i sposoby ich osiągania

1. Cele Turnieju to:

a) Podnoszenie kompetencji medialnych i informacyjnych uczniów i uczennic szkół 
ponadgimnazjalnych.

b) Zainteresowanie nauczycieli, bibliotekarzy i animatorów kultury edukacją medialną.

c) Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwijania kompetencji medialnych.

d) Sprawdzanie umiejętności krytycznej analizy informacji.

e) Sprawdzanie umiejętności tworzenia i odbioru komunikatów medialnych.

2. Cele Turnieju są osiągane przez:

a) organizację konkursu przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;

b) przygotowanie i publikację materiałów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli 
zainteresowanych udziałem w Turnieju.

§ 3. Organizacja Turnieju

1. Turniej przeprowadza Fundacja Nowoczesna Polska.

2. Uczestnikiem Turnieju (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być uczeń lub 
uczennica szkoły ponadgimnazjalnej dowolnego typu. Wyniki w nauce nie mają 
wpływu na możliwość wzięcia udziału w Turnieju. Jeśli Uczestnik bierze udział w 
zajęciach prowadzonych przez instytucje kultury (biblioteki, domy kultury) lub 
organizacje pozarządowe, osoba reprezentująca taką instytucję może pełnić funkcję 
Opiekuna.

3. Opiekunem Uczestnika może być nauczyciel, bibliotekarz, instruktor, animator 
kultury, wychowawca lub pedagog. Opiekun rejestruje Uczestnika za jego zgodą 
oraz zgodą jego przedstawiciela ustawowego i czuwa nad jego przygotowaniami do 
udziału w zawodach. Wraz z dokumentacją projektu w zawodach II stopnia Opiekun 
przesyła ( w sposób wskazany w pkt. 10) również kopię zgody przedstawiciela 
ustawowego Uczestnika wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem 
Turnieju. Na każde żądanie Organizatora Opiekun prześle oryginał tego dokumentu.

4. Warunkiem udziału w Turnieju jest prawidłowa rejestracja Uczestnika dokonana 
przez Opiekuna zgodnie z ogłoszeniem o konkursie. Rejestracja wymaga podania 
następujących danych:

a) imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika;

b) imię, nazwisko, adres e-mail, funkcja pełniona przez Opiekuna;



c) nazwa i dane teleadresowe instytucji, którą reprezentuje Opiekun.

5. Finaliści i finalistki poprzednich edycji Turnieju nie są uprawnieni/uprawnione do 
ponownego wzięcia udział w konkursie.

6. Udział w Turnieju może wziąć dowolna liczba Uczestników zgłoszonych przez 
jednego Opiekuna.

7. Harmonogram Turnieju i szczegółowe zasady organizacji konkursu, w tym rejestracji, 
Organizator publikuje na stronie http://edukacjamedialna.edu.pl równocześnie z 
otwarciem rejestracji uczestników.

8. Przystąpienie do Turnieju, zarówno w charakterze Uczestnika jak i Opiekuna jest 
równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i zaakceptowaniem 
jego postanowień.

9. Turniej jest konkursem trójstopniowym.

9.1 Zawody I stopnia mają charakter otwarty i polegają na samodzielnym 
rozwiązaniu testu on-line przez Uczestnika w podanym terminie.

9.2 Zawody II stopnia polegają na samodzielnej realizacji projektu, na zadany przez 
Organizatora temat i dostarczeniu jego dokumentacji Organizatorowi w podanym 
terminie pocztą elektroniczną lub w inny sposób określony przez Organizatora.

9.3 Zawody III stopnia polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań przez 
Uczestnika. Odbywają się one w ciągu jednego dnia w warunkach kontrolowanej 
samodzielności. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów III stopnia będzie czuwała 
Kapituła Turnieju.

10.Oceny rozwiązań uczestników są podstawą utworzenia listy rankingowej po 
zawodach każdego stopnia.

11.Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania, w tym w sieci Internet, 
rozwiązań Uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do następnego etapu, zostali 
wyróżnieni lub otrzymali tytuł finalisty bądź laureata. Prace będą publikowane na 
wolnej licencji CC BY-SA, na co Uczestnik wyraża zgodę.

12.Rozwiązania niesamodzielne lub takie, co do których nie można ustalić autorstwa, 
nie będą oceniane. Organizator i Kapituła Turnieju po uznaniu pracy za 
niesamodzielną mogą zdyskwalifikować jej autora.

13.Organizator kwalifikuje do zawodów II i III stopnia odpowiednią (wedle własnego 
uznania) liczbę uczestników, których rozwiązania zadań stopnia niższego zostaną 
ocenione najwyżej. Zawodnicy zakwalifikowani do zawodów III stopnia otrzymują 
tytuł finalisty Turnieju Edukacji Medialnej.

14.Na podstawie końcowej listy rankingowej Organizator przyznaje tytuły laureatów 
Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej. Liczbę laureatów określi Kapituła Turnieju.

15.W przypadku bardzo wysokiego poziomu zawodów III stopnia Kapituła Turnieju może 
dodatkowo wyróżnić uczniów niebędących laureatami.

16.Zwycięzcą Turnieju Edukacji Medialnej zostaje osoba, która osiągnęła najwyższą 
pozycję na liście rankingowej.

§ 4. Organizator

1. Siedziba Organizatora znajduje się w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 84/92 lok. 
125, 00-514 Warszawa.

2. Decyzje Organizatora we wszystkich sprawach dotyczących organizacji i przebiegu 
zawodów są ostateczne, z zastrzeżeniem kompetencji przysługujących Kapitule 
Turnieju.

http://edukacjamedialna.edu.pl/


3. Jedyną osobą uprawnioną do udzielania wiążących informacji na temat Turnieju jest 
Organizator.

4. Organizator pocztą elektroniczną zawiadamia Uczestnika oraz jego Opiekuna o 
zakwalifikowaniu do zawodów stopnia II i III, podając szczegółowe informacje na 
temat zawodów.

5. Organizator archiwizuje akta Turnieju przez okres co najmniej 2 lat, w tym:

a) zadania wykorzystane w Turnieju;

b) rozwiązania zadań Turnieju;

c) listy laureatów i ich opiekunów;

d) rejestr wydanych zaświadczeń i dyplomów laureatów.

§ 5. Kapituła Turnieju

1. Kapituła Turnieju, zwana dalej "Kapitułą", jest odpowiedzialna za poziom 
merytoryczny zawodów.

2. Siedziba Kapituły znajduje się w Warszawie pod adresem: ul. Marszałkowska 84/92 
lok. 125, 00-514 Warszawa.

3. Kapitułę powołuje Organizator. W skład Kapituły wchodzi 1 lub 2 pracowników 
Fundacji Nowoczesna Polska i 3 lub 4 niezależnych ekspertów z dziedziny edukacji 
medialnej wybranych przez Organizatora wedle jego uznania.

4. Kapituła:

a) opracowuje wytyczne do treści zadań zawodów I i III stopnia Turnieju;

b) przygotowuje zadanie projektowe zawodów II stopnia;

c) ustala punktację zawodów I, II i III stopnia;

d) zatwierdza listy rankingowe oraz listy laureatów i wyróżnionych Uczestników;

e) przyznaje uprawnienia i nagrody rzeczowe wyróżniającym się Uczestnikom.

5. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych przy udziale 
przynajmniej połowy jej członków. Decyzje Kapituły są ostateczne.

§ 6. Przepisy końcowe

1. Opiekunowie mają obowiązek dopilnowania, żeby wszystkie wytyczne dotyczące 
Turnieju zostały podane do wiadomości potencjalnych Uczestników.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest 
Organizator.

3. Uczestnicy Turnieju oraz opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 
osobowych przez Organizatora, w celu przeprowadzenia Turnieju i realizacji 
obowiązków wynikających z jego organizacji. Uczestnicy i opiekunowie mogą w 
każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, 
zmiany lub usunięcia.


