
 

 

 
 

Regulamin Konkursu 
Trener(ka) Roku Destination Imagination 

 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Tytuł Trenera(-rki) Roku DI jest wyróżnieniem przyznawanym co roku jednej 

osobie, czynnie pracującej z drużyną/drużynami w danym roku szkolnym.  
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Destination Imagination Polska  

z siedzibą we Wrocławiu, Organizator Ogólnopolskiej Olimpiady 
Kreatywności Destination Imagination, partner międzynarodowej 
organizacji Destination Imagination Inc. w Polsce. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia  
16 maja 2021 roku. 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Fundacji  
i Programu: www.kreatywnosc.pl. Wszystkie pytania prosimy kierować na 
adres e-mail: kontakt@dipolska.pl.  
 

§2 
PRZYZNAWANY TYTUŁ 

 
1. Tytuł Trenera(-rki) Roku DI przyznawany jest jednorazowo, w danym roku 

szkolnym/ sezonie prowadzonego w Polsce programu Destination 
Imagination. 

2. Tytuł Trenera(-rki) Roku DI można otrzymać nie częściej niż raz na 2 lata.   
3. Tytuł Trenera(rki) Roku DI przyznawany jest za:  

a) Wysokie, cykliczne osiągnięcia Trenera(rki) DI, w pracy z drużyną  
w kraju i/lub za granicą, m.in. za:  

• zdobycie I, II, III miejsca lub nagrody specjalnej,  
• wyróżnienie w Ogólnopolskiej lub Światowej Olimpiadzie 

Kreatywności, 
• inne wyróżnienia przyznane Trenerowi/Trenerce lub jego/jej 

drużynie. 
b) Wyróżniające się zaangażowanie Trenera(-rki) DI w pracy na rzecz udziału 

drużyny w Ogólnopolskiej i/lub Światowej Olimpiadzie Destination 
Imagination, w tym lub poprzednim sezonie programu DI. 

c) Skuteczne promowanie programu DI w swoim środowisku, regionie i/lub  
na terenie całego kraju, skutkujące przystąpieniem nowych drużyn  
do programu DI w danym roku szkolnym. 

d) Wyjątkowe zaangażowanie Trenera(-rki) DI w pomoc Fundacji DI Polska: 
organizacyjną i/lub merytoryczną skutkującą rozwojem DI w kraju i/lub 
poza jego granicami.  
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§3 
RADA KONKURSU 

 
1. Tytuł przyznaje trzyosobowa Rada Konkursu, w skład której wchodzą: Prezes 

Fundacji Destination Imagination Polska, Dyrektor Olimpiady Kreatywności 
DI oraz Koordynator Zespołu Trenerów DI. 

2. Rada Konkursu Trenera(-rki) Roku DI ocenia wszystkie nadesłane 
kandydatury według ustalonych, jawnych kryteriów, opisanych w niniejszym 
Regulaminie. 

3. Rada Konkursu przyznająca Tytuł Trenera(-rki) Roku DI może nie przyznać 
Tytułu w danym roku szkolnym, jeśli przesłane zgłoszenia nie spełnią 
wymogów opisanych w Regulaminie.  

 
§4 

ZGŁOSZENIA 
 

1. Kandydaturę do Tytułu Trenera(-rki) Roku DI może zgłosić: 
a) Dyrektor Szkoły/Placówki uczestniczącej w Programie DI, w której 

prowadzone są zajęcia DI przez Trenera DI. 
b) Rodzic(e) członka drużyny, którą prowadzi Trener DI. 
c) Drużyna prowadzona przez Trenera DI. 
d) Rada Konkursu lub członek Rady przyznającej Tytuł Trenera(-rki) Roku DI. 
e) Inna osoba czynnie uczestnicząca w programie DI w Polsce.  

2. Zgłoszenia przyjmowane są na adres kontakt@dipolska.pl (w tytule 
wiadomości prosimy wpisać: Trener(ka) Roku DI_Imię i nazwisko Trenera(-
rki)) w formie 5 zdjęć przesłanych elektronicznie wraz z załączonym 
Formularzem Zgłoszeniowym (zał. 1), w którym znajdzie się uzasadnienie 
dlaczego wskazana osoba zasługuje na tytuł Trenera(-rki) Roku DI. Zdjęcia 
powinny zostać przesłane jako załącznik do wiadomości e-mail lub 
udostępnione przy pomocy linku pozwalającego na pobranie pliku z sieci 
internetowej. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 maja 2021 r. 

3. Przesłanie zdjęć jest jednoznaczne z uznaniem warunków Regulaminu 
i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwane RODO, 
przez Fundację Destination Imagination Polska. 

4. Osoba zgłaszająca kandydaturę pozyska zgody na wykorzystanie wizerunku 
wszystkich osób występujących na zdjęciach i udostępni je na prośbę 
Organizatora. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 

§5 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Zarząd Fundacji Destination Imagination Polska uroczyście ogłasza 
przyznanie Tytułu Trenera(-rki) Roku DI podczas Ceremonii Zamknięcia 
Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności Destination Imagination.  

 

Zarząd Fundacji Destination Imagination Polska 
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