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Konkurs  

CHEŁMSKI MISTRZ NAUCZYCIEL 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska  

NASZ CHEŁM, zwane dalej Organizatorem.  

2. Laureat Tytułu „Chełmski Mistrz Nauczyciel” wyłaniany jest w drodze konkursu.  

3. Tytuł „Chełmski Mistrz Nauczyciel” jest tytułem honorowym.  

4. Tytuł „Chełmski Mistrz Nauczyciel” może być nadany tej samej osobie  

tylko raz.  

5. Konkurs o tytuł „Chełmski Mistrz Nauczyciel” rozstrzyga powołana w tym celu 

Kapituła Konkursu.  

 

§ 2  

Idea Konkursu  

 

1. Celem Konkursu jest uhonorowanie tytułem „Chełmski Mistrz Nauczyciel” 

nauczycieli chełmskich szkół. 

2. „Chełmski Mistrz Nauczyciel” zostanie wyłoniony spośród nauczycieli,  

zatrudnionych w szkołach mających siedzibę na terenie Miasta Chełma. 

3. „Chełmski Mistrz Nauczyciel”  charakteryzuje się następującymi 

cechami: 

• darzy uczniów szacunkiem, 

• wskazuje źródła czerpania wiedzy, 

• cechuje się mądrością i wiedzą, 

• przekazując wiedzę jest kreatywny, dociera do każdego ucznia, 

• cechuje się energią, jest pełen uśmiechu i empatii,  

• jest wyrozumiały i sprawiedliwy, 

• jest ekspertem w swojej dziedzinie, 

• motywuje i wspiera uczniów, 

• przekazuje uczniom nie tylko „książkową” wiedzę, ale także mądrość życiową. 

 

§ 3  

Zasady zgłaszania kandydatów 

1. Kandydatów do tytułu „Chełmskiego Mistrza Nauczyciela” mogą zgłaszać: 

✓ grupa 3 Rodziców, których dzieci uczęszczają do jednej z chełmskich szkół, 



 
 

2 
 

✓ grupa 3 uczniów; jeżeli  nie są pełnoletni – wymagana jest zgoda 

Rodzica/Opiekuna. 

Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie lub dostarczenie wniosku zgłoszeniowego 

(załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) do biura organizatora konkursu.  

2. Każda z ww. grup może zgłosić jednego nauczyciela. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji rekomendacji oraz wszystkich 

informacji zawartych we wniosku.  

4. Kandydaci będą oceniani wg kryteriów określonych w § 2 pkt 3. 

5. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne – nauczyciele,  

z wyłączeniem: 

a. pracowników Organizatora,  

b. członków Kapituły Konkursu,  

c. pozostałych osób biorących czynny udział w organizacji Konkursu.  

6. Warunkiem bezwzględnym skutecznego zgłoszenia Kandydatki/Kandydata  

do Konkursu jest uzyskanie od niej/niego zgody na zgłoszenie do udziału  

w Konkursie, wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody  

na przetwarzanie danych osobowych. 

 

§ 4  

Harmonogram Konkursu 

 

1. Wnioski zgłoszeniowe wraz z Regulaminem zostaną opublikowane na stronie 

Organizatora (www.naszchelm.eu). 

2. Wypełniony wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w biurze Stowarzyszenia Inicjatywa 

Obywatelska NASZ CHEŁM, 22-100 Chełm, ul. Wirskiego 14/64,  

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Chełmski Mistrz Nauczyciel”. 

3. Wnioski można zgłaszać od dnia ogłoszenia konkursu. 

4. Ostateczny termin zgłaszania wniosków to 28.11.2022 do godziny 14.00. 

5. Oceny Kandydata i wybór „Chełmskiego Mistrza Nauczyciela”  dokona Kapituła 

Konkursu, o której mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.  

6. Wręczenie Nagrody nastąpi w terminie podanym przez organizatora podczas 

uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Nasz 

Chełm. 

 

§ 5  

Kapituła Konkursu 

 

1.  Wyłonienia Laureata Konkursu dokona Kapituła Konkursu, zwana dalej 

Kapitułą, powołana przez Prezesa Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska  

NASZ CHEŁM. 

2. Kapituła Konkursu liczyć będzie od 3 do 5 osób, a w jej skład wejdą:  

http://www.naszchelm.eu/
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✓ Przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska NASZ CHEŁM, 

✓ Przedstawiciel środowiska nauczycielskiego 

✓ Przedstawiciele rodziców 

✓ Przedstawiciele mediów,  

3. Członkowie Kapituły wybiorą ze swojego składu Przewodniczącego Kapituły.  

4. Z przebiegu prac Kapituły sporządzony zostanie protokół. 

 

§ 6  

Nagrody 

Laureat Konkursu otrzyma: 

- tytuł  „Chełmski Mistrz Nauczyciel” 

- statuetkę  

- nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc). 

 

§ 7  

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody  

przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych  

w związku z konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1998 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. Nr133 poz.883 z późn.zm. i przepisami pokrewnymi) 

2. Postanowienia końcowe: 

• Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub 

przedłużenia terminu konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego 

niezależnych. 

• Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu,  

bez podania przyczyny. 

• Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych  

w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje  - 

zostaną automatycznie wyłączone z konkursu. 

• Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

treści niniejszego Regulaminu. 

• Dodatkowych informacji udziela Organizator, za pośrednictwem poczty 

 e-mail: naszchelm2014@gmail.com.       
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu „Chełmski Mistrz Nauczyciel” 

 

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY 

Kandydatki/ Kandydata do tytułu „CHEŁMSKI MISTRZ NAUCZYCIEL” 

Część A 

I. Dane osobowe: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Miejsce zatrudnienia: ………………………………………………………………………… 

Miejsce zamieszkania: ………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………. 

 

II. Charakterystyka Kandydata/Kandydatki: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

III. Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Część B 

1. Informacja o osobie zgłaszającej: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………….. 

Adres:: ………………………………………………………………………..…………….. 

Jestem rodzicem dziecka uczęszczającego do szkoły na terenie miasta Chełm.  Tak/Nie 

Jestem uczniem  szkoły z terenu miasta Chełm.      Tak/Nie 

Kontakt telefoniczny: ……………………………………………………………………… 

Kontakt e-mail …………………………………………………………………………….. 

Wysyłając zgłoszenie do konkursu wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich 

danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.1000,) dla celów organizacji konkursu, wyłonienia 

laureata konkursu, a także wydania nagród, jak również do opublikowania tych danych.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

……………………………             …………………………………………………………….. 
Miejscowość, data  Czytelny podpis osoby zgłaszającej (oraz Opiekuna – w przypadku osób   

niepełnoletnich) 

 
      
 
 

2. Informacja o osobie zgłaszającej: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………….. 

Adres:: ………………………………………………………………..…………………….. 

Jestem rodzicem dziecka uczęszczającego do szkoły na terenie miasta Chełm.  Tak/Nie 

Jestem uczniem  szkoły z terenu miasta Chełm.      Tak/Nie 

Kontakt telefoniczny: ……………………………………………………………………… 

Kontakt e-mail ………………………………………………………………………….….. 

Wysyłając zgłoszenie do konkursu wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich 

danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.1000,) dla celów organizacji konkursu, wyłonienia 
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laureata konkursu, a także wydania nagród, jak również do opublikowania tych danych.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne 

.……………………………             …………………………………………………………….. 

Miejscowość, data  Czytelny podpis osoby zgłaszającej (oraz Opiekuna – w przypadku osób   
niepełnoletnich) 

 
3. Informacja o osobie zgłaszającej: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………….. 

Adres:: ……………………………………………………………………………………….. 

Jestem rodzicem dziecka uczęszczającego do szkoły na terenie miasta Chełm.  Tak/Nie 

Jestem uczniem  szkoły z terenu miasta Chełm.      Tak/Nie 

Kontakt telefoniczny: ……………………………………………………………………… 

Kontakt e-mail ………………………………………………………………….. 

Wysyłając zgłoszenie do konkursu wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich 

danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.1000,) dla celów organizacji konkursu, wyłonienia 

laureata konkursu, a także wydania nagród, jak również do opublikowania tych danych.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 
……………………………             …………………………………………………………….. 
Miejscowość, data  Czytelny podpis osoby zgłaszającej (oraz Opiekuna – w przypadku osób   

niepełnoletnich) 

 
Część C 

 
 
OŚWIADCZENIE KANDYDATKI/ KANDYDATA 
 
Ja, …………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko Kandydatki/ Kandydata 

 
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych 
osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku  
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.1000,) dla celów 
organizacji konkursu, wyłonienia laureata konkursu, a także wydania nagrody,  
jak również do opublikowania tych danych. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne. 
 

……………………………             …………………………………………………………….. 
Miejscowość, data     Czytelny podpis  


