KONGRES EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ
Łódź, 14-16.10.2022 r.
SESJA POSTEROWA

Mój pomysł na edukację geograficzną
Regulamin

I. Postanowienia ogólne
1. Autorami posterów mogą być nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych
akademickich, doktoranci i studenci geografii.
2. Poster może mieć jednego lub kilku Autorów.
II. Cele sesji posterowej
1. Popularyzacja wśród geografów autorskich pomysłów dotyczących edukacji geograficznej
zweryfikowanych w praktyce szkolnej lub akademickiej.
2. Wyłonienie i publikacja najbardziej oryginalnych pomysłów, które podnoszą jakość i atrakcyjność
edukacji geograficznej.
III. Postanowienia szczegółowe
1. Poster należy przygotować w formacie B1 (680x980 mm)
2. Poster powinien zawierać:
a) imię i nazwisko Autora/Autorów wraz z afiliacją,
b) tytuł posteru,
c) logo Kongresu,
d) informacje o założeniach, przebiegu i efektach prezentowanego pomysłu wraz z materiałami
graficznymi,

e) podsumowanie lub wnioski.
3. Praca musi być wykonana samodzielnie, a zamieszczone w niej treści nie mogą naruszać praw
autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich.
4. Na podstawie przesłanych wersji elektronicznych Organizatorzy Kongresu dokonają ich
zakwalifikowania do prezentacji w sesji posterowej.
5. Przy kwalifikacji prac będą brane pod uwagę: oryginalność i atrakcyjność pomysłu, poprawność
merytoryczna, treści potwierdzające, że pomysł podlegał praktycznej weryfikacji oraz jakość
redakcyjno-estetyczna posteru.
6. W trakcie Kongresu zorganizowane będzie głosowanie jego uczestników na najciekawszy poster.
7. Postery zaprezentowane podczas Kongresu zostaną opublikowane na stronie internetowej
Komisji Edukacji Geograficznej PTG.
IV. Ważne terminy
1. Do dnia 31 lipca 2022 r. należy przesłać wersję elektroniczną posteru na adres:
kongres.poster@geo.uni.lodz.pl Wraz z pracą konkursową należy przesłać zgodę RODO
i zgodę na publikację pracy w całości lub wybranych jej fragmentów (wzór poniżej na osobnej
stronie)
2. Kwalifikacja posterów do sesji posterowej oraz przesłanie informacji zwrotnej do Autorów nastąpi
do dnia 31 sierpnia 2022 r.
3. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu posteru do sesji posterowej, Autor drukuje poster
w wersji papierowej i dostarcza ją organizatorom Kongresu najpóźniej do dnia 14 października
2022 r.
4. Sesja posterowa odbędzie się w dniu 14 października 2022 r. Wskazany jest udział w niej
Autorów posterów, którzy będą mogli podzielić się z uczestnikami Kongresu doświadczeniami ze
swojej pracy.
V. Postanowienia końcowe
1. Autor najciekawszej pracy wybranej w głosowaniu zostanie uhonorowany nagrodą.
2. Autorzy posterów otrzymają dyplomy.
3. Wszelkie

pytania

dotyczące

kongres.poster@geo.uni.lodz.pl

sesji

należy

kierować

na

adres

e-mail:

KLAUZULA INFORMACYJNA „RODO” DLA AUTORÓW POSTERÓW

Mój pomysł na edukację geograficzną
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), dalej zwanego „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
2. W każdym przypadku Pani/Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: na wyżej wskazany adres
korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych UŁ lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej:
iod@uni.lodz.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikowania się z Uczestnikami sesji posterowej Mój
pomysł na edukację geograficzną
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit e) rozporządzenia RODO w związku z art. 2 i 11 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z misją
systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie kształcenia, działalności naukowej, kształtowania postaw
obywatelskich, a także uczestnictwa w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na
innowacjach);
2) art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO (ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem
umowy);
3) art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO (w związku z wymogami przepisów prawa oraz aktów prawa
wewnętrznego obowiązującego w UŁ);
5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów
prawa oraz stosownych umów zawartych z Uniwersytetem Łódzkim.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 powyżej
przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej Kongresu Edukacji Geograficznej przez
Uniwersytet Łódzki. W sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa dane osobowe mogą być też przetwarzane
w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) do sprostowania swoich danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
3) do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych
prawem,
4) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
5) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w
pkt 3 powyżej.

ZGODA
na publikację posteru
Ja niżej podpisany(a)…..……………………………………………………wyrażam zgodę na upublicznienie wyników
konkursu oraz ewentualną publikację pracy konkursowej na temat (tytuł konkursu):
……………………………………………..………….………………………………………………………………………………………………
Zgoda dotyczy publikacji całej pracy lub wybranych jej fragmentów.
……………………………………...….
(podpis)

