Warszawa, 7 lipca 2016 r.

REGULAMIN PROGRAMU „Mistrzowie kodowania”
IV edycja
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w IV edycji programu „Mistrzowie
Kodowania”, zwanego w dalszej treści regulaminu „Programem”.
2. IV edycja Programu rozpoczyna się 1 października 2016 r. i kończy się 30 czerwca
2017 r.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
§2 ORGANIZATORZY
1. Organizatorem Programu jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128080, kapitał zakładowy
52.759.500 zł, NIP 526-10-44-039, REGON 01161281.
2. Koordynatorem Programu jest Iwona Brzózka - Złotnicka „8 Liter”, z siedzibą
w Warszawie (01-118), przy ulicy Batalionu AK „Parasol” 4/36, NIP 7591558179, REGON 147323367 (Koordynator Programu).
3. Przedstawicielem Organizatora Programu i Koordynatorem pracy Placówek oraz
Nauczycieli/Edukatorów podczas realizacji Programu jest Iwona Brzózka-Złotnicka. Przedstawiciel Organizatora Programu udziela informacji na temat Programu
pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@mistrzowiekodowania.pl oraz numerem
telefonu - 604620645.
§3 ODBIORCY I ZASIĘG PROGRAMU
1. Program ma zasięg ogólnopolski.
2. Za zgodą Organizatora w Programie mogą brać udział placówki zlokalizowane w innych krajach, szczególnie te, które pracują z dziećmi i młodzieżą pochodzenia polskiego.
3. Uczestnikiem Programu jest Nauczyciel/Edukator (zwany w dalszej części regulaminu
„Nauczycielem/Edukatorem”), który za zgodą dyrektora placówki zgłasza się do programu za pomocą formularza rekrutacyjnego. Tym samym uczestnikiem Programu staje się szkoła lub inna placówka (zwane w dalszej części regulaminu „Placówką”), w
której Nauczyciel/Edukator będzie realizował zadania edukacyjne. Placówkę reprezentuje dyrektor szkoły.
4. Program skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz innych placówek realizujących zadania edukacyjne.
5. W Placówce Program jest realizowany przez Nauczyciela/Edukatora (Nauczycieli/Edukatorów) dowolnego przedmiotu (zarówno zajęć komputerowych/informatyki, jak i in-

nych przedmiotów), który prowadzi w Placówce zajęcia z uczniami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
6. Klasy, uczniowie, grupy uczniowskie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, grupy projektowe („Zespół uczniowski”) realizują zadania Programu
pod opieką Nauczyciela/ Edukatora.
§4 ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU I ZASADY REKRUTACJI
1. Liczba Placówek uczestniczących w IV edycji Programu jest ograniczona do 1500, liczba
Nauczycieli/Edukatorów do 4500.
2. Rekrutacja Placówek do Programu trwa od 7 lipca do 29 sierpnia 2016 r.
3. Do Programu zgłasza się samodzielnie Nauczyciel/Edukator za zgodą dyrektora Placówki.
4. Zgłoszenie Nauczyciela/Edukatora, a tym samym Placówki, w której pracuje, do udziału w IV edycji Programu następuje poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną do Organizatora formularza zgłoszeniowego online („Formularz”) zamieszczonego
na stronie www.mistrzowiekodowania.pl po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu
Programu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją Programu do 29 sierpnia 2016 r. Zgłoszenie Nauczyciela/Edukatora, a
tym samym Placówki poprzez wysłanie Formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Nauczyciela/Edukatora oraz Placówki do udziału w Programie.
5. W Formularzu należy podać m.in: nazwę, adres i dane kontaktowe Placówki, imię i nazwisko dyrektora Placówki, imię i nazwisko Nauczyciela/ Edukatora wyrażającego
chęć udziału w Programie, jego adres e-mail i telefon kontaktowy.
6. Organizator rezerwuje sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia Nauczyciela/Edukatora oraz Placówki na podstawie oceny informacji zawartych w Formularzu lub
z uwagi na przekroczenie limitów miejsc w Programie dla Nauczycieli/Edukatorów i
Placówek. Nie ma możliwości odwołania się od tej decyzji.
7. Placówka, która zgłasza udział w Programie oświadcza, że posiada wyposażenie
w sprzęt umożliwiający Nauczycielom/Edukatorom zrealizowanie działań Programu.
8. Do 31 sierpnia 2016 r. na adres mailowy Nauczyciela/Edukatora oraz adres mailowy
Placówki podany w Formularzu zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia do Programu bądź informacja o niezakwalifikowaniu do Programu.
9. Organizator rekomenduje, aby z każdej Placówki chętnej do udziału w Programie zgłosiło się minimum dwóch Nauczycieli/Edukatorów. Są oni zobowiązani do wzajemnej
współpracy w ramach Programu.
10. Nauczyciel/Edukator zgłaszając się do Programu deklaruje pracę w ramach Programu
z minimum jednym Zespołem uczniowskim i deklaruje zrealizowanie z nim przewidzianych w Programie zadań.
11. Zespół uczniowski składa się z minimum 6 osób.

§5 ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnictwo Nauczycieli/Edukatorów oraz Placówek w Programie jest dobrowolne
i bezpłatne.
2. Zadania Nauczycieli/Edukatorów:
A. Poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na wybrane szkolenia online (formularz wraz z terminarzem szkoleń zostanie wysłany do Nauczycieli/Edukatorów
zakwalifikowanych do IV edycji Programu do 16 września 2016 r.).
B. Udział w min. 2 bezpłatnych szkoleniach online (webinarach) w I semestrze roku
szkolnego 2016/2017 (od października do stycznia 2016 r.).

C. Udział Nauczyciela/Edukatora wraz z Zespołem Uczniowskim oraz Placówki w min.
1 akcji związanej z promocją programowania w I semestrze roku szkolnego
2016/2017 - np. Tydzień Kodowania lub Godzina Kodowania.
D. Dobrowolny udział Nauczyciela/Edukatora (po wcześniejszym zakwalifikowaniu)
w bezpłatnym szkoleniu stacjonarnym w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 doskonalącym posiadane umiejętności programistyczne w wybranym zakresie. (formularz zgłoszeniowy wraz z terminarzem szkoleń stacjonarnych zostanie wysłany do Nauczycieli/Edukatorów zakwalifikowanych do IV edycji Programu do 7 stycznia 2017 r.).
E. Przestrzeganie terminów realizacji zadań stosownie do harmonogramu (załącznik)
IV edycji Programu. W przypadku nierealizowania zadań zgodnie z harmonogramem
Organizatorzy mają możliwość usunięcia Nauczyciela/Edukatora oraz Placówki z Programu.
F. Zrealizowanie w trakcie trwania Programu z wybranym (wybranymi) Zespołem (Zespołami) uczniowskim minimum jednego kursu z programowania (min. 16 godzin lekcyjnych). Wszystkie kursy zostaną udostępnione dla Nauczycieli/Edukatorów w poprzez kanały komunikacji online oraz strony Programu: www.mistrzowiekodowania.pl i wiki.mistrzowiekodowania.pl.
G. Nadzór nad pracą uczniów w ramach Programu.
H. Wypełnienie przez Nauczycieli/Edukatorów biorących udział w Programie przygotowanej przez Organizatorów ankiety podsumowującej IV edycję Programu, która zostanie
przekazana Organizatorom do 20 maja 2017 r.
3. Zadania Zespołu uczniowskiego:
A. Udział w zajęciach z programowania prowadzonych przez Nauczyciela/Edukatora,
przewidzianych w ramach Programu.
B. Realizacja zadań opisanych w Programie;
4. Zadania Organizatorów:
A. Przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla Placówek związanych
z Programem.
B. Zapewnienie wszystkim Nauczycielom/Edukatorom uczestniczącym w Programie bezpłatnej oferty szkoleń (online i stacjonarnych) z programowania (po ukończeniu szkolenia Nauczyciel/Edukator otrzyma imienne zaświadczenie potwierdzającego zdobyte
umiejętności).
C. Opracowanie i udostępnienie Nauczycielom/Edukatorom gotowych scenariuszy kursów programowania oraz opracowywanie dodatkowych materiałów pomocniczych potrzebnych do realizacji Programu.
D. Merytoryczna i metodologiczna pomoc Nauczycielom/Edukatorom w trakcie uczestnictwa w Programie.
E. Organizacja wsparcia eksperckiego stacjonarnego i online dla Nauczycieli/Edukatorów.
F. Prowadzenie strony internetowej Programu: www.mistrzowiekodowania.pl oraz profilów Programu Mistrzowie Kodowania na Facebooku i Twitterze, a także bloga http://
www.oswajamyprogramowanie.edu.pl/ i strony z zasobami http://wiki.mistrzowiekodowania.pl/.
G. Promocja Programu i działań Placówek, Nauczycieli/Edukatorów i Zespołów uczniowskich w mediach.
H. Archiwizacja zebranych i stworzonych przez Zespoły lub Nauczycieli/ Edukatorów materiałów i wykorzystywanie ich w publikacjach edukacyjnych.
I. Przygotowanie i przekazanie po zakończeniu realizacji Programu certyfikatu ukończenia IV edycji Programy dla Placówek oraz przekazanie w wersji cyfrowej dyplomów dla
Nauczycieli/Edukatorów, a także udostępnienie Nauczycielom/ Edukatorom w wersji
cyfrowej wzoru dyplomu dla uczniów.

§6 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe na cele lub w ramach
Programu („Utwory Organizatorów”), jak również szata graficzna oraz wybór i układ
treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Programu są chronione prawami autorskimi.
2. Wszelkie utwory powstałe w trakcie prowadzenia Programu i rozpowszechnione przez
Organizatora w ramach programu, o ile nie zostało to stwierdzone inaczej, można kopiować i przechowywać oraz drukować w celu wykorzystania w realizacji Programu z
zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
3. Z chwilą udostępnienia Organizatorowi utworów, których twórcami są Nauczyciele/
Edukatorzy lub Zespoły uczniowskie, takich jak w szczególności zdjęcia, grafiki, teksty,
filmy, nagrania dźwiękowe lub inne materiały edukacyjne, osoby, którym przysługują
prawa do ww. utworów udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji na czas nieoznaczony do korzystania z ww. utworów, z prawem udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we
fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu osobom trzecim, w zakresie następujących
pól eksploatacji:
A. utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy
utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
B. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;
C. rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, nadawania
drogą przewodową i bezprzewodową, wystawiania, odtwarzania, reemitowania, publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, oraz w zakresie praw pokrewnych, z zastrzeżeniem między innymi obowiązku ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania.
4. Z chwilą nadesłania do Organizatora - na adres kontakt@mistrzowiekodowania.pl
lub na adres pocztowy Iwona Brzózka-Złotnicka „8 liter”, ul. Ciołka 12 lok. 209, 01-402
Warszawa - utworów: zdjęć, grafiki, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych lub innych
materiałów edukacyjnych, których autorami są Nauczyciele/Edukatorzy lub Zespoły
uczniowskie dochodzi do przeniesienia na Organizatora własności nadesłanego nośnika tego utworu bez względu na formę, w jakiej został dostarczony.
5. Nauczyciele/Edukatorzy zobowiązują się nie nadsyłać materiałów, które naruszają
prawa do wizerunku, prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich oraz dobre obyczaje. W sytuacji zgłoszenia Placówce lub Nauczycielowi/Edukatorowi przez osobę trzecią
roszczeń dotyczących naruszenia praw osób trzecich lub dobrych obyczajów, Placówka lub Nauczyciel/Edukator są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia Przedstawiciela Organizatora o zgłoszeniu takich roszczeń. Placówka ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z tych naruszeń.
6. W wypadku nadesłania materiałów, co do których wystąpi podejrzenie naruszenia
prawa autorskiego (np. plagiat) lub innych praw, udział Placówki w Programie zostaje
zawieszony do czasu wyjaśnienia przez Organizatora Programu okoliczności sprawy.
W przypadku potwierdzenia naruszenia praw autorskich Organizator ma prawo wykluczyć Placówkę z udziału w Programie.
§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszystkie dane osobowe udostępnione przez Placówkę i Nauczycieli/Edukatorów
są zbierane, przetwarzane i udostępniane zgodnie z obowiązującym w Rzeczpospolitej
Polskiej prawem.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest Reprezentantka Organizatora i Koordynatorka Programu: Iwona Brzózka – Złotnicka
„8 liter”, ul. Batalionu AK "Parasol" 4 lok. 36, 01-118 Warszawa, na podstawie zgód
przekazanych przez Nauczycieli/Edukatorów w okresie rekrutacji w trakcie wypełniania
formularzy zgłoszeniowych.
3. Nauczyciele/Edukatorzy podają swoje dane osobowe dobrowolnie i wyrażają zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych udostępnianych podczas realizacji Programu
w celach komunikacyjnych, promocyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych,
statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność Organizatora oraz udostępnienie ich Organizatorowi.
4. Nauczyciele/Edukatorzy wyrażają zgodę na rozpowszechnienie przez Organizatora
swych danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres Placówki, w której pracują, w przypadku wykorzystania nadesłanych materiałów na wszystkich polach
eksploatacji zgodnie z §6 ust. 4 niniejszego regulaminu.
5. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 roku Nauczyciel/Edukator ma prawo dostępu do swoich danych,
ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
6. Żądanie przez Nauczyciela zaprzestania przetwarzania jego danych jest równoznaczne z jego rezygnacją z udziału w Programie (w przypadku jeśli jest jedynym Nauczycielem/Edukatorem w Placówce, który bierze udział w Programie, rezygnacja dotyczy
również udziału Placówki w Programie).
§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej kontakt@mistrzowiekodowania.pl lub na adres
pocztowy Iwona Brzózka-Złotnicka „8 liter”, ul. Ciołka 12 lok. 209, 01-402 Warszawa, z
dopiskiem „Mistrzowie Kodowania”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
————————————————————————————————————————

Harmonogram IV edycji Programu Mistrzowie Kodowania
wrzesień 2016 r. - czerwiec 2017 r.
L.p.

Termin

Opis zadania

Harmonogram IV edycji Programu Mistrzowie Kodowania
wrzesień 2016 r. - czerwiec 2017 r.
1 7 lipca-29 sierpnia 2016 r.

rekrutacja Nauczycieli/Edukatorów i Placówek do Programu

2 do 31 sierpnia 2016 r.

ogłoszenie przez Organizatora
wyników rekrutacji do IV
edycji Programu, przesłanie
do Nauczycieli/Edukatorów
oraz do Placówek informacji
o zakwalifikowaniu się bądź
nie do Programu

3 wrzesień 2016 r.

start Programu w Placówkach

4 wrzesień - październik 2016 r.

zebranie (przez Nauczycieli/
Edukatorów) od rodziców
uczniów zgód na udział
uczniów w programie oraz
zgód na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby realizacji i promocji Programu
(wzór zgody Organizator prześle do Placówek zakwalifikowanych do Programu)

5 do 16 września 2016 r.

przesłanie przez Organizatora
do Nauczycieli/Edukatorów
z zakwalifikowanych Placówek
formularza zgłoszeniowego
na bezpłatne szkolenie online
w I semestrze rok. szk.
2016/2017

6 październik 2016 r. - styczeń 2017 r.

udział w min. 2 szkoleniach
online (webinarach) Nauczycieli/Edukatorów

7 październik 2016 r. - grudzień 2016 r.

udział Nauczyciela/Edukatora
wraz z Zespołem uczniowskim
i Placówką w min. 1 akcji promującej programowanie - Tydzień Kodowania lub Godzina
Kodowania

8 do 7 stycznia 2017 r.

przesłanie przez Organizatora
do Nauczycieli/Edukatorów
z zakwalifikowanych Placówek
formularza zgłoszeniowego
na bezpłatne szkolenie stacjonarne w II semestrze rok. szk.
2016/2017

9 7 stycznia - 23 stycznia 2017 r.

rekrutacja Nauczycieli/Edukatorów na szkolenia stacjonarne - czas na
wypełnianie formularza zgłoszeniowego

Harmonogram IV edycji Programu Mistrzowie Kodowania
wrzesień 2016 r. - czerwiec 2017 r.
10 styczeń - marzec 2017 r.

bezpłatne szkolenia stacjonarne dla nauczycieli z wybranych przez nich kursów programowania

11 do 20 maja 2017 r.

przekazanie ankiety ewaluacyjnej podsumowującej
udział Placówki, Nauczycieli/
Edukatorów oraz Zespołów
uczniowskich w IV edycji Programu (ankietę wypełniają
wszyscy Nauczyciele/Edukatorzy biorący udział w Programie)

12 czerwiec 2017 r.

zakończenie IV edycji Programu

