
 

 

Regulamin konkursu: Przeprowadź lekcję i wygraj Liska Ibiska! 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, KRS 0000 197 058 

z siedzibą na ul. Południowej 2a, 62-510 Konin. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich rodzajów i typów (publiczne, społeczne, 

prywatne) szkół podstawowych klas 1-3 z całej Polski.  

3. Konkurs trwa od 04.11.2021r. do 30.11.2021r. 

4. Celem konkursu jest popularyzacja Liska Ibiska, który pomaga dzieciom lepiej zrozumieć świat,  

a nauczycieli wspiera w oswajaniu z trudnymi tematami (np. niepełnosprawność, inność, pokonywanie 

trudności szkolnych, rówieśniczych czy emocjonalnych). 

5. Zasady konkursu: 

a) Pobierz materiały ze strony Dla Nauczycieli – Lisek Ibisek. Jeżeli jesteś rodzicem i masz dziecko  

w pierwszych klasach szkoły podstawowej, przekaż tę informację wychowawcy. 

b) Przeprowadź zajęcia z dziećmi w oparciu o opowiadania o Lisku Ibisku i nasze scenariusze lekcji. 

c) Zbierz od dzieci wrażenia i podziel się nimi w poście w social mediach (Facebook i/ lub Instagram). 

W treści posta dodaj hasztagi: #Lisekibisek #FundacjaPodajDalej #rozwój #edukacja #scenariuszezajęć 

#dziecidzieciom #niepełnosprawność #emocje #empatia 

6. Wybór zwycięzców: 

a) Spośród prawidłowo opublikowanych postów 5 - osobowa Komisja Konkursowa powołana przez 

Zarząd Fundacji PODAJ DALEJ wybierze 3 autorów, do których organizator wyśle maskotkę Liska Ibiska 

wraz z kolorową książeczką i certyfikatem (zwycięzcy wyrażają zgodę na podanie i przetwarzanie 

danych osobowych w celu wysłania nagrody).  

b) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10 grudnia 2021 r. na profilu Fundacji  

na https://www.facebook.com/FundacjaPodajDalej oraz na stronie https://lisekibisek.pl  

w aktualnościach.  

c) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.  

7. Idea PODAJ DALEJ - Lisek Ibisek i książeczka, które trafią do zwycięzców dają dodatkowe możliwości 

wspierania dzieci! Mogą wędrować z każdym dzieckiem do jego domu na 1-2 dni. Dziecko  

w towarzystwie Liska Ibiska (maskotki) będzie czytało opowiadania wspólnie z rodzicami!    

8. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

9. Treść regulaminu dostępna jest na stronie https://lisekibisek.pl i wchodzi w życie z dniem 4.11.2021r. 

10. Informacje dodatkowe: 

Wszyscy nauczyciele, którzy zrealizują lekcje z Liskiem Ibiskiem otrzymają certyfikaty dla siebie i swojej 

grupy. Certyfikaty uzyskują nauczyciele biorący udział w konkursie, ale też osoby, które przeprowadzą 

lekcje po jego zakończeniu. Warunkiem otrzymania certyfikatów jest zamieszczenie postu wg. zasad 

opisanych w pkt. 5.  

Dodatkowych informacji udziela Anna Rosiak-Walczak, e-mail: anna.walczak@podajdalej.org.pl  
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