Konkurs Nauczyciel Muzyki 2017
Regulamin
§1
Postanowienia Ogólne
Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej,
zwane również w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
2. Celem Konkursu o tytuł „Nauczyciela Muzyki 2017", zwanego dalej Konkursem, jest:
a. wyłonienie laureatów, których osobowość i efekty w uczeniu muzyki mogą być
wzorem i inspiracją dla środowisk oświatowych i muzycznych w Polsce i poza
granicami kraju;
b. promowanie dobrych praktyk w formalnej i nieformalnej edukacji muzycznej;
c. tworzenie pozytywnego wizerunku i podniesienie prestiżu nauczycieli muzyki;
d. umożliwienie uczniom i współpracownikom publicznego podziękowania nauczycielowi
muzyki.
3. Konkurs będzie trwał od dnia 15 lutego 2018 r. do 16 maja 2018 r., w szczególności:
a. zgłoszenia konkursowe od 15 lutego do 31 marca 2018 r.
b. 10 finalistów konkursu ogłoszonych zostanie decyzją Kapituły 15 Kwietnia 2018 r.
c. wizyty lokalne członków Kapituły Konkursowej w miejscach pracy finalistów
przewidziane są na termin od 16 kwietnia do 11 maja 2018 r.;
d. plebiscyt o Nagrodę Publiczności od 16 kwietnia do 16 maja 2018 r.
e. ogłoszenie werdyktu podczas gali wręczenia nagród w maju 2018r.
4. W skład Jury Konkursu wchodzą osoby wspierające ideę Konkursu wskazane przez
Organizatora oraz członkowie Kapituły Konkursu złożonej przedstawicieli Organizatora oraz
Laureatów poprzednich edycji Konkursu.
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§2
Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski i jest realizowany w dwóch etapach.
2. Zgłoszenie do konkursu oznacza jednocześnie akceptację regulaminu konkursu.
3. Przystępując do konkursu uczestnik jest zobowiązany do udostępnienia materiałów
dotyczących swoich indywidualnych dokonań, a informacje przekazane Organizatorowi
Konkursu nie mogą naruszać jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.
4. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby uczące muzyki jako:
a. nauczyciele muzyki w oświacie
b. nauczyciele w szkołach muzycznych
c. muzycy uczący we wszelkich formach pozaszkolnej edukacji, niezależnie od rodzaju
muzyki dominującego w ich pracy.
5. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz osoby wchodzące w
skład Jury.
§3
Przebieg Konkursu
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie drogą elektroniczną poniższych
dokumentów i plików, których wzory zamieszczone są na stronie internetowej www.pseiam.pl:
a. formularz zgłoszeniowy Konkursu,
b. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz wydania nagród, jak również w
celu wskazania i podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska laureata tytułu
Nauczyciel Roku, publikację jego wizerunku w materiałach organizatora, imion i
nazwisk osób wyróżnionych przez Jury, jak również adresów placówek oświatowych
lub instytucji kultury, w których ww. osoby są zatrudnione,
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formularz rekomendacji wypełniony według wskazanego wzoru przez różne
środowiska (rodziców, uczniów, współpracowników itp.). Do pełnego zgłoszenia
konieczne są minimum dwie rekomendacje. Preferujemy rekomendacje w plikach
edytowalnych (.doc),
d. jeden plik video o długości od 2 do 5 minut, prezentujący nagranie z prowadzonej
lekcji muzyki, pozwalające na zaobserwowanie rzeczywistej pracy nauczyciela
muzyki. Ponadto można dołączyć linki do filmów i zdjęć prezentujących efekty pracy
nauczyciela muzyki (występy, koncerty, spektakle itp.).
e. jedno zdjęcie portretowe (nie legitymacyjne) do wykorzystania na stronie internetowej
oraz materiałach promocyjnych Organizatora w rozmiarze przynajmniej 1200x1200
pikseli
Treść formularza zgłoszeniowego oraz rekomendacji prosimy dostarczyć w edytowalnych
plikach tekstowych. Pliki multimedialne prosimy przesyłać za pośrednictwem serwisu
wetransfer.com na adres konkurs@pseiam.pl.
Nagrania z zajęć prowadzonych przez kandydatów używane będą jedynie przez jury i nie
będą nigdzie udostępniane.
Uczestników Konkursu mogą zgłaszać inni nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych,
instytucji kultury, rodzice uczniów, uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub
nadzorujących placówki oświatowe i instytucje kultury, związki zawodowe, przedstawiciele
instytucji i organizacji współpracujących a także sami zainteresowani.
Termin nadsyłania zgłoszeń w I etapie mija 31 marca 2018 roku.
Powołana przez jury Komisja Weryfikacyjna w miarę potrzeby kontaktować się będzie z
osobami zgłoszonymi do konkursu z prośbą o uzupełnienie materiałów dokumentujących
pracę kandydatów.
Spośród zgłoszonych Uczestników Jury nominuje 10 kandydatów do tytułu Nauczyciel Muzyki
2017, biorąc pod uwagę w szczególności szeroko rozumiane osiągnięcia wychowawcze i
dydaktyczne Uczestników, ich postawę i zaangażowanie, oryginalność metod pracy,
osiągnięcia w rozbudzaniu muzycznych pasji uczniów, rezonans społeczny ich działań. Jury
uwzględniać będzie w ocenie warunki pracy nauczycieli.
W drugim etapie konkursu
a. 10 Nominowanych uczestniczy w Plebiscycie o Nagrodę Publiczności. Sylwetki
Nominowanych prezentowane będą w mediach.
b. Spośród 10 Nominowanych Kapituła Konkursu wybierze laureata tytułu Nauczyciel
Muzyki 2017.
c. Każda z nagród przyznawana jest w trybie niezależnym.
§4
Nagrody

1. Spośród nominowanych Uczestników, Jury, przy uwzględnieniu kryteriów i warunków,
o których mowa w §2 i §3, wybiera Laureata Nagrody Kapituły i przyznaje mu tytuł
Nauczyciela Muzyki 2017.
2. W imieniu głosujących w plebiscycie Jury ogłasza Laureata Nagrody Publiczności
w Plebiscycie „Nauczyciel Muzyki 2017”.
3. Jury Konkursu ma prawo przyznać nominowanym Uczestnikom dodatkowe wyróżnienia
i tytuły.
4. Nagrody przewidziane w Konkursie fundują Organizatorzy oraz sponsorzy.
§5
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Jury, które będzie także czuwać nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu.
2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną wraz z wręczeniem nagród podczas uroczystej gali
w maju 2018 roku. Postanowienia jury są ostateczne i nieodwołalne.

3. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu podane zostaną na stronie internetowej organizatora
www.pseiam.pl i w innych mediach. Każdy laureat konkursu zostanie poinformowany o jego
rozstrzygnięciu indywidualnie.
4. Wszyscy laureaci konkursu zaproszeni będą do członkostwa w Kapitule Konkursu, która
uczestniczyć będzie w procesie wyłaniania nominowanych i przyznawania nagród w kolejnych
edycjach konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, przerwania lub odwołania
konkursu, o czym powiadomi na stronie internetowej www.pseiam.pl.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu nadsyłania zgłoszeń na konkurs,
bez tłumaczenia przyczyny.
7. Nagrody zostaną przekazane podczas uroczystej gali w maju 2018 roku.
§6
Postanowienia końcowe
1. W przypadku zmiany danych, o których mowa w formularzu zgłoszeniowym Uczestnik
Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Organizatora.
2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez
Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku, gdy okaże się, że wśród finalistów lub laureatów Konkursu jest jakakolwiek
osoba, wobec której zostaną ujawnione fakty mogące zdyskwalifikować tę osobę w świetle
kryteriów wymienionych w Regulaminie, Jury ma prawo – po uprzedniej ocenie zaistniałej
sytuacji – dokonać zmiany werdyktu oraz wycofać przyznany tytuł. Analogiczna sytuacja może
nastąpić, jeśli okaże się, że Jury zostało wprowadzone w błąd przez Uczestnika Konkursu lub
osobę zgłaszającą.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Administratorem danych
osobowych Uczestników Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej
z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu: Nauczyciel Roku oraz wydania nagród, jak
również w celu wskazania i podania do wiadomości publicznej w szczególności na stronie
internetowej www.pseiam.pl, imienia i nazwiska laureata tytułu Nauczyciel Muzyki 2017 oraz
imion i nazwisk osób wyróżnionych przez Jury, jak również adresów placówek oświatowych,
instytucji lub organizacji w których ww. osoby są zatrudnione.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy obowiązującego prawa.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie wraz z ogłoszeniem informacji o konkursie.

