
REGULAMIN KONKURSU „ 100-lecie Odzyskania Niepodległości z Uczymy Dzieci        
Programować - podzielmy się radością kodowania” 
 

I .  ORGANIZATOR 

EduSense Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 3, NIP 9462657265 REGON:              

363648719 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego        

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI            

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000599279. 

 

Kodowanie na dywanie Anna Świć, ul. Tulipanowa 13a, 20-827 Lublin Nip 7122808600,            

REGON 060139458 

 

II .  CELE KONKURSU 

● Rozbudzanie postawy patriotycznej, 

● Poszerzenie wiadomości na temat historii Polski, 

● Zainteresowanie programowaniem szerokiej grupy odbiorców w różnym wieku i o          

różnych umiejętnościach z zakresu programowania, 

● poszerzenie umiejętności programistycznych, wprowadzenie elementów kodowania i       

robotyki do codziennych zajęć dydaktycznych w przedszkolach i szkołach,         

zainspirowanie nauczycieli do wykorzystania robotów w nauce programowania, 

● dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, dobrymi praktykami w grupie na          

facebook.com/edusense #UczymyDzieciProgramowac  

www.uczymydzieciprogramowac.pl 

III.  ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

Aby wziąć udział w konkursie należy: 
 

● W okresie od 13.11.2018 roku do 20.11.2018 roku wykonać 3 przygotowane przez            

nas zadania (zadania w formie scenariusza zajęć i dodatkowych załączników          

umieszczone zostaną na stronie www.uczymydzieciprogramowac.pl), 

● Zaprosić na wybrane zajęcia (najlepiej w ostatni dzień wyzwania) uczniów lub           

nauczycieli z innej grupy/szkoły. Opcjonalnie można poprowadzić koleżeńskie zajęcia         

w innej grupie lub w innej placówce, 

● Umieścić relację na zamkniętej grupie Facebook- www.uczymydzieciprogramowac.pl  

lub w wydarzeniu  „100 lecie niepodległości z Uczymy Dzieci Programować -           



podzielmy się radością kodowania”    
https://www.facebook.com/events/1994970887468151/  lub na fanpage EduSense     

lub na fanpage Kodowanie na dywanie      

( https://www.facebook.com/kodowanienadywanie ), 

●  Relacja może zawierać kilka zdjęć lub film i krótki opis zajęć, 

● W relacji należy dodać tagi #Edusense, #UczymyDzieciProgramowac,       

#KodowanieNaDywanie #100LecieNiepodległości, 

● Wypełnić ankietę podsumowującą konkurs - wyzwanie (ankieta będzie dostępna od          

20.11.2018 r.) 

Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez zaznaczenie udziału w wydarzeniu na           

Facebook:https:  https://www.facebook.com/events/1994970887468151/ lub przesłanie maila     

na adres  program@edu-sense.com  

Uczestnicząc w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych          

osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest: EduSense Sp. z o.o.   z siedzibą  20- 626  

Lublin ul. B. Dobrzańskiego 3. Dane będą przetwarzane w celu i zakresie określonym w ww                

regulaminie szczególnie w celu komunikacji z uczestnikami konkursu oraz w celu           

informowania o  produktach i usługach EduSense Sp. z o.o.  

Podanie danych jest dobrowolne. Podającemu dane przysługuje prawo dostępu i          

poprawienia ich treści. 

 

● IV. Nagrody 

Organizator przewiduje nagrody dla  laureatów.  

● Komisja konkursowa wśród uczestników wybierze najbardziej zaangażowanych i        

nagrodzi. W puli nagród znajdować się będą: 

5 robotów ozobot bit, 

5 opakowań Puzzli do Ozobota, 

5 mat edukacyjnych ,,Kodowanie na dywanie”, 

5 książek „Kodowanie na dywanie. Różne kompetencje, różne edukacje”, 

5 pakietów scenariuszy „Edukacja przedszkolna cz.II. Puzzle”. 

 

V .  KOMISJA KONKURSOWA 
 

● Zwycięzcy, spełniający kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrani przez        

Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. 

https://www.facebook.com/events/1994970887468151/
https://www.facebook.com/kodowanienadywanie
https://www.facebook.com/events/1994970887468151/
mailto:program@edu-sense.com


● Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

● Ostateczna interpretacja „Regulaminu Konkursu” oraz sposób podziału nagród        

należy do Komisji Konkursowej. 

 

VI .  OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
● Ogłoszenie wyników nastąpi na grupie Facebookowej „Uczymy dzieci programować”         

oraz na stronach organizatorów konkursu, 

● O wynikach Konkursu, terminie i sposobie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną          

powiadomieni w prywatnych wiadomościach mailowych lub na Facebooku. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia. 
 

Z pozdrowieniami 

Prezes Zarządu  

Rafał Mitkowski  

tel. kom. 501-165-568 

Edu-Sense Sp. z o.o. 

www.edu-sense.com 

 

Ambasadorka marki EduSense 

Anna Świć  

Kodowanie na dywanie 

tel. kom. 600 - 323 - 437 

www.kodowanienadywanie.blogspot.co m  

 

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia 

www.UczymyDzieciProgramowac.pl  

www.facebook.com/edusense 

Miejsce inspiracji  jak pracować z Ozobotem. 

 

 

 

 

http://www.kodowanienadywanie.blogspot.co/

