Warszawa, 15 maja 2012 r.

Regulamin Konkursu „Jestem szefową”
I. Cel konkursu:
Celem konkursu „Jestem szefową” jest przełamywanie stereotypów dotyczących kobiet
i władzy oraz promowanie pozytywnego wizerunku kobiet - liderek wśród młodzieży.

II. Organizatorzy konkursu
Koncepcja konkursu opracowana została przez Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw
Równego Traktowania - Organizatora konkursu. Głównym Partnerem konkursu jest
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Honorowym Partnerem konkursu jest
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie.

III. Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs adresowany jest do uczennic I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski
zainteresowanych wzmacnianiem swoich zdolności przywódczych.
2. Uczestnictwo w konkursie zapewnia nadesłanie pracy konkursowej wraz
z kwestionariuszem zgłoszeniowym (część I i II), danymi adresowymi i oświadczeniem
o akceptacji regulaminu w terminie i formie określonej niniejszym regulaminem.
3. Każda uczestniczka konkursu może zgłosić 1 pracę własnego autorstwa, nigdzie
wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.
5. Osoby uczestniczące w konkursie nadsyłają:
a) Pracę w języku polskim na temat „Jestem szefową…”
w dowolnej formie literackiej lub dziennikarskiej (na przykład esej, opowiadanie, reportaż,
felieton, wywiad), od 1800 do 3000 znaków bez spacji, czcionka Times New Roman 12,

w formacie Dokument programu Word 97-2003 (*.doc). Pojęcie „szefowej” obejmuje tu
wszystkie obszary aktywności społecznej i zawodowej. Uczestniczki konkursu mają za
zadanie wyobrazić sobie siebie w roli przywódczej i opisać, co robią na tym stanowisku,
dlaczego zdecydowały się je pełnić, jakie mają cele, jakich zmian chcą dokonać, czy to, że
są kobietami, ma wpływ na sprawowanie władzy?
b) kwestionariusz zgłoszeniowy (część I)
wypełniony przez nauczycielkę/nauczyciela wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
c) kwestionariusz zgłoszeniowy (część II)
wypełniony przez rodzica/opiekuna prawnego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu.
d) dane adresowe
do każdej pracy dołączone są dane adresowe uczestniczki: adres zamieszkania, adres
mailowy, telefon kontaktowy, adres szkoły, do której uczęszcza uczestniczka konkursu
oraz imię i nazwisko dyrektorki/dyrektora szkoły.
e) oświadczenie o akceptacji niniejszego regulaminu, samodzielnym napisaniu pracy
oraz zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych stanowiące załącznik nr
3 do regulaminu (osoby pełnoletnie). W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie
stanowiące załącznik nr 4 do regulaminu podpisuje rodzic/opiekun prawny.
6. Prace (w formie wydruku w 1 egzemplarzu) wraz z kwestionariuszem zgłoszeniowym
(część I i II w osobnych zaklejonych kopertach), danymi adresowymi
i oświadczeniem o akceptacji regulaminu nadsyłane są na adres: Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Al. Ujazdowskie
1/3, 00-583 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Jestem szefową,” oraz w formie
elektronicznej (praca i kwestionariusz zgłoszeniowy) na adres: konkursbprt@kprm.gov.pl
z tematem maila „Jestem szefową.” Koszty przesłania prac ponosi uczestniczka
konkursu. Kwestionariusz zgłoszeniowy przesłany w formie elektronicznej nie wymaga
podpisów nauczyciela/lki oraz rodzica/opiekuna prawnego.

7. Prace nie będą odsyłane pocztą do uczestniczek konkursu. Organizator konkursu nie
będzie przesyłać informacji o niezakwalifikowaniu się do finału konkursu.

8. Prace tylko w formie papierowej lub tylko w formie elektroniczneji/lub prace
nadesłane bez kwestionariusza zgłoszeniowego (część I i II), danych adresowych
i oświadczenia o akceptacji regulaminu nie wezmą udziału w konkursie.

IV. Terminarz konkursu
Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 15 maja br.
Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 2 lipca br. (liczy się data stempla
pocztowego).
Finalistki konkursu zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu się do finału do dnia
4 września br.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 12 września br. w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ww. terminów.

V. Wyłanianie finalistek i laureatek konkursu
1. Jury
Prace konkursowe oceniać będzie Kapituła konkursu w skład której wejdą:
Agnieszka Kozłowska – Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania
– przewodnicząca Kapituły konkursu,
Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej,
Ewa Synowiec – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,
Władysław Kosiniak – Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej,
Hanna Gronkiewicz – Waltz, Prezydent m.st. Warszawy,
Laureatki I i II edycji konkursu,
Inne osoby wskazane przez Agnieszkę Kozłowską – Rajewicz, Pełnomocnika Rządu do
spraw Równego Traktowania oraz Krystynę Szumilas, Minister Edukacji Narodowej.
2. Kryteria oceny prac
 Nadesłane prace oceniane będą według następujących kryteriów:

 Praca na temat „Jestem szefową”:
 Innowacyjność przedstawionych pomysłów: od 1 do 4 punktów
 Kreatywność w obrazie kobiety – szefowej: od 1 do 4 punktów
 Styl pracy, język opisu: od 1 do 2 punktów
 Kwestionariusz zgłoszeniowy: (część I) wypełniany przez nauczycielkę/nauczyciela:
a) cechy charakteru uczestniczki konkursu: od 1 do 2,5 pkt
b) predyspozycje uczestniczki konkursu: od 1 do 2,5 pkt
c) dotychczasowe osiągnięcia uczestniczki konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem
sytuacji, kiedy podejmowała się zadań wymagających pełnienia roli przywódczej: od 1 do
5 pkt
Kwestionariusz zgłoszeniowy (część II) wypełniany przez rodzica/opiekuna prawnego nie
podlega ocenie – jego zadaniem jest dostarczenie informacji o uczestniczce konkursu.
3. Ocena prac konkursowych, głosowanie
Wybór prac podzielony jest na 2 etapy.
Etap 1:
Każda praca oraz kwestionariusz zgłoszeniowy (część I) jest czytany i oceniany przez
2 członków/członkinie Kapituły konkursu
Każda osoba oceniająca pracę przyznaje za pracę od 1 do 10 punktów, kierując się
wskazanymi kryteriami oceny pracy
Każda osoba oceniająca kwestionariusz zgłoszeniowy (część I) przyznaje za kwestionariusz
od 1 do 10 punktów kierując się uzyskaną wiedzą na temat cech charakteru, predyspozycji
i dotychczasowych osiągnięć uczestniczki konkursu
Na podstawie zdobytej liczby punktów zostanie wybranych 20 finałowych prac. Łącznie za
pracę i kwestionariusz zgłoszeniowy można otrzymać 40 punktów.
Etap 2:
20 finałowych wybranych w pierwszym etapie prac zostanie przeczytanych przez
wszystkich obecnych członków/członkiń Kapituły konkursu
Kapituła konkursu wybierze z 20 finałowych prac 3 prace, przyznając im miejsca
od 1 do 3.
Decyzja odnośnie przyznania miejsc od 1 do 3 będzie podjęta bezwzględną większością
głosów obecnych na posiedzeniu członków/członkiń Kapituły konkursu.

VI. Ogłoszenie wyników. Finał konkursu
Wszystkie finalistki zostaną do dnia 4 września br. poinformowane o zakwalifikowaniu się
do grona finalistek konkursu i zaproszone do wzięcia udziału wraz z nauczycielką/
nauczycielem oraz rodzicem lub opiekunem w uroczystym ogłoszeniu wyników konkursu.
Organizator i Partnerzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody na
osobie lub mieniu uczestniczek konkursu „Jestem szefową”, w związku z ich podróżą oraz
pobytem w Warszawie związanymi z konkursem „Jestem szefową”.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 12 września br. w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.
Finalistki konkursu zostaną objęte programem rozwojowym przewidującym warsztaty
z zakresu przywództwa kobiet, mentoring oraz wizyty studyjne w wybranych instytucjach.
Wszystkie finalistki konkursu otrzymają konkursowe certyfikaty.
Laureatki I, II i III miejsca otrzymają dodatkowo nagrody specjalne od Partnerów
konkursu.
Do dyrekcji szkół, które będą reprezentować finalistki i laureatki konkursu oraz ich
rodziców/opiekunów prawnych zostaną wysłane listy gratulacyjne.
Pełna lista finalistek i laureatek konkursu, wraz z nazwą szkół, do których uczęszczają
finalistki i laureatki, będzie przesłana wraz z komunikatem prasowym mediom oraz
umieszczona na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego
Traktowania i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Wszystkie finalistki i laureatki konkursu wraz z osobami towarzyszącymi będą miały
zapewnione noclegi w Warszawie w noce z 11 na 12 września, 12 na 13 września oraz
z 13 na 14 września br.
Organizator nie zwraca kosztów podróży do Warszawy finalistek i osób im towarzyszących
w związku z ogłoszeniem wyników konkursu.

VII. Zasady korzystania i rozpowszechniania prac przez organizatorów.
Z chwilą złożenia przez uczestniczki konkursu prac wraz z wymaganymi Regulaminem
oświadczeniami na Organizatorów przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe.

Organizatorom przysługiwać będzie zwielokrotnianie nadesłanych prac przez ich
powielanie każda znaną techniką (np. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
cyfrową) w ilościach i wielkościach nakładu uzasadnionych potrzebami Organizatorów.
Każda uczestniczka konkursu, nadsyłając pracę, zgadza się na zamieszczenie jej kopii
na stronach internetowych organizatorów oraz wykorzystanie jej przy produkcji
i rozpowszechnianiu materiałów edukacyjnych i informacyjnych.
Organizatorom przysługiwać będzie prawo do udostępniania, użytkowania
i rozpowszechniania oryginałów prac i ich kopii, nadawania drogą przewodową
i bezprzewodową, które obejmuje prawo do wystawiania, odtwarzania, reemitowania,
publicznego ich udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w czasie i miejscu przez siebie wybranym. Organizatorom przysługiwać będzie prawo do
wprowadzania korekty i redakcji tekstu, dokonywania skrótów i opracowań,
wykorzystania prac lub ich fragmentów do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa
książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego.
Organizator będzie mógł użyczać swoich praw do prac konkursowych nieodpłatnie innym
osobom i instytucjom – zgodnie z zakresem i celem ich działania, w szczególności do
celów poznawczych, badawczych i dydaktycznych – z wyłączeniem wykorzystywania
w celach komercyjnych.
Każde wykorzystanie pracy konkursowej wymaga ujawnienia nazwiska Autorki w sposób
zwyczajowo przyjęty.

