
          
 

 
 

Projekt pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” realizowany w ramach Programu Rozwój 

Lokalny, współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15%  z budżetu państwa. 

 

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej” 

 
REGULAMIN  

KONKURSU HACKATHON 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu „HACKATHON” dalej zwanego  „Konkursem” jest Karpacka Państwowa 

Uczelnia w Krośnie, dalej zwana „Uczelnią”. 

2. Konkurs jest organizowany w ramach przedsięwzięcia pn. "Zdobywaj doświadczenie i umiejętności 

z KPU w Krośnie" ujętego w  projekcie „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+ 

Odmieniamy=KROSNO” realizowanym w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowanego w 

85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz  w 15% z budżetu państwa. 

3. Konkurs odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r. w kampusie KPU przy ul. Wyspiańskiego 20 

w godzinach: 9:00-18:00. 

CELE KONKURSU 

 

1. Celami Konkursu są: 

a) rozwijanie innowacyjności i pomysłowości,  

b) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i prezentowania własnych rozwiązań, 

c) pobudzenie inteligencji, 

d) promowanie wiedzy technicznej wśród młodzieży. 

2.  Konkurs ma charakter interdyscyplinarny, jest skierowany do osób zainteresowanych różnymi 

dziedzinami, w tym technologią, rozwiązywaniem problemów otoczenia, nowoczesnymi środkami 

przekazu, i in.. 

 

 

TEMATYKA KONKURSU 

 

1. Konkurs organizowany jest dla uczniów krośnieńskich szkół ponadpodstawowych. 

2. Tematyka konkursu zostanie ustalona na podstawie badania opinii mieszkańców, studentów oraz 

młodzieży i uwzględnia rozwiązywanie problemów Krosna, np. przestrzennych, środowiskowych, 

społecznych, itp. 

3. Ogłoszenie tematyki nastąpi w dniu konkursu.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do dnia 3 czerwca 2022 r. poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego przez każdą z drużyn (on-line). 

2. W dniu konkursu tj. 9 czerwca 2022 r. należy dostarczyć organizatorowi Konkursu następujące 

dokumenty w formie papierowej: 

a. W przypadku uczestników niepełnoletnich: 

1) deklarację uczestnictwa w projekcie wraz ze zgodą opiekunów prawnych na udział w 

konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia niepełnoletniego - 
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Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu, 

2) oświadczenie o akceptacji i zapoznaniu się z Regulaminem – Załącznik nr 5. 

b. W przypadku uczestników pełnoletnich: 

3) deklarację uczestnictwa w projekcie wraz ze zgodą na udział w konkursie oraz zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 3 i 4, 

4) oświadczenie o akceptacji i zapoznaniu się z Regulaminem – Załącznik nr 5. 

2. Niedostarczenie dokumentów wymienionych powyżej we wskazanym terminie skutkuje 

wykluczeniem uczestnika z udziału w konkursie. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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). 

4. O zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje komisja konkursowa, uwzględniając kolejność 

zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie drużyny zostaną poinformowane drogą 

mailową.  

 

 

ZASADY KONKURSU 

1. W konkursie bierze udział 10 pięcioosobowych zespołów z krośnieńskich szkół 
ponadpodstawowych.  

2. Po ogłoszeniu tematyki konkursu zespoły przystępują do samodzielnego przygotowywania 
rozwiązania.  

3. Organizator przydziela każdemu zespołowi mentora, który może konsultować proponowane 
rozwiązania, służyć radą i pomocą techniczną w przypadku problemów. 

4. Czas przygotowania rozwiązania wynosi co najmniej 6 godzin.  

5. Finał konkursu polega na prezentacji rozwiązania przed publicznością i komisją konkursową przez 
każdy z zespołów. Czas trwania prezentacji zespołu wynosi maksymalnie 10 minut.  

6. Ocenie podlegają m.in. innowacyjność pomysłu, interdyscyplinarność, Interesująca forma 
prezentacji, profesjonalność wypowiedzi, zaangażowanie członków drużyny, wykorzystanie 
nowoczesnych technologii.  

 
 

KOMISJA KONKURSOWA 

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia laureatów, 

Organizatorzy Konkursu powołują komisję. 

2. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniu zamkniętym. 
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3. Komisja konkursowa podejmuje decyzje w sprawie przyznania miejsc i nagród zwykłą większością 

głosów. 

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

5. W pracach komisji konkursowej nie mogą brać udziału członkowie rodzin uczestników Konkursu 

lub osoby, co do których zachodzą jakiekolwiek okoliczności mogące budzić uzasadnione 

wątpliwości co do ich bezstronności względem uczestników Konkursu. 

 

 

NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU 

 

1. Nagrodami w konkursie są bony upominkowe o następujących wartościach:  

2. I miejsce – po 500, zł dla każdego członka zespołu, 

II miejsce – po 400 zł dla każdego członka zespołu, 

III miejsce – po 300 zł dla każdego członka zespołu. 

3.  Ranking zwycięzców ogłasza komisja konkursowa. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego Regulaminu. Stosowne 

informacje w tym zakresie zostaną umieszczone na stronie internetowej wydarzenia. 

2. Informacje w sprawach związanych z Konkursem można uzyskać pod nr tel. 13-43-755-19 lub 

pisząc na adres e-mail: izabela.zajdel@kpu.krosno.pl. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 –  Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla osoby niepełnoletniej 

Załącznik nr 2 – Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną dla 

osoby niepełnoletniej 

Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla osoby pełnoletniej 

Załącznik nr 4 – Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną dla 

osoby pełnoletniej 

Załącznik nr 5 –  Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu 
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Załącznik nr 1 
 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO”  

w ramach przedsięwzięcia „Zdobywaj doświadczenie i umiejętności z KPU w Krośnie” 

Ja, niżej podpisany(a),................................................................................................................................  
(imię i nazwisko) 

wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki .........................................................................  

w/w projekcie i oświadczam, że: 

1. zostałem/am poinformowany/a, że projekt pod nazwą „K+R+O+S+N+O” jest finansowany ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa; 
2. wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć i filmów z wizerunkiem mojego dziecka, wykonywanych 
podczas działań realizowanych w ramach przedmiotowego projektu dla celów promocyjnych projektu; 
3. dane podane w Deklaracji uczestnictwa w projekcie są zgodne z prawdą – jestem świadomy/a 
odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą wynikającej  z Kodeksu 
Karnego. 
 
 
………………………………………….    …………………………………………… 
       (miejscowość, data)      (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

 
Załącznik nr 2 

 
Zgoda na przetwarzanie danych 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (Dz. 
Urz. UE L 119 z 4.5.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych 
osobowych/danych osobowych mojego dziecka1 przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie w 
związku z realizacją projektu „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ 
Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” realizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny, 
finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa, 
na zasadach określonych w klauzuli, stanowiącej integralną część zgody.   
 

 

…..……………………………                ……………………………………… 

(miejscowość, data)             (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

  

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna dla uczestnika Projektu 
(uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ 
Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowany 
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa  przyjmuję do 
wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Rynek 1, 38-400 
Krosno.  

2. Współadministratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 
Krosno. 

3. Inspektorami ochrony danych osobowych są: 

- Administrator Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie wyznaczył inspektora ochrony danych z 
którym można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: 
ochrona.danych@kpu.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, 

- Współadministrator Prezydent Miasta Krosna wyznaczył inspektora ochrony danych z którym 
można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl. lub pisemnie na 
adres siedziby administratora. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia uczestnictwa do udziału w przedsięwzięciu: 
„Zdobywaj doświadczenie i umiejętności z KPU w Krośnie” realizowanego w ramach projektu 
„Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy =KROSNO”  

5. Dane osobowe będą przekazywane Współadministatorowi oraz Operatorowi Programu dla 
Programu „Rozwój Lokalny” – Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej ul. Wspólna 2/4, 00-296 
Warszawa.  Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym 
na zlecenie Operatora Programu oraz współadministratorów ewaluacje, kontrole i audyt w ramach 
Programu „Rozwój Lokalny”.  Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione organom 
upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w projekcie. Brak ich podania 
uniemożliwi  udział w przedsięwzięciu realizowanym w ramach projektu. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat od daty zatwierdzenia końcowego 
raportu Programu „Rozwój lokalny” przez  KMF/NMSZ. 

10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17, 18 i 19 RODO. 

11. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

 
 

 
 
 

                             
…………………………………………… 

   (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 3 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO”  

w ramach przedsięwzięcia „Zdobywaj doświadczenie i umiejętności z KPU w Krośnie” 

 
Ja, niżej podpisany(a),................................................................................................................................  

(imię i nazwisko) 

wyrażam zgodę na udział w w/w projekcie i oświadczam, że: 

1. zostałem/am poinformowany/a, że projekt pod nazwą „K+R+O+S+N+O” jest finansowany ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa; 
2. wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć i filmów z moim wizerunkiem, wykonywanych podczas 
działań realizowanych w ramach przedmiotowego projektu dla celów promocyjnych projektu; 
3. dane podane w Deklaracji uczestnictwa w projekcie są zgodne z prawdą – jestem świadomy/a 
odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą wynikającej  z Kodeksu 
Karnego. 
 
 

…………………………………   …………………………………….. 
        (miejscowość, data)         (podpis) 

 
 

Załącznik nr 4 

 

Zgoda na przetwarzanie danych 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (Dz. 
Urz. UE L 119 z 4.5.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych 
osobowych/danych osobowych mojego dziecka2 przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie w 
związku z realizacją projektu „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+ 
Odmieniamy=KROSNO” realizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze 
środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa, na zasadach 
określonych w klauzuli, stanowiącej integralną część zgody.   
 

…..……………………………                         ……………………………… 

     (miejscowość, data)                                           (podpis) 

                                                 
2 Niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna dla uczestnika Projektu 
(uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ 
Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowany 
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa  przyjmuję do 
wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Rynek 1, 38-400 
Krosno.  

2. Współadministratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 
Krosno. 

3. Inspektorami ochrony danych osobowych są: 

- Administrator Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie wyznaczył inspektora ochrony danych z 
którym można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: 
ochrona.danych@kpu.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, 

- Współadministrator Prezydent Miasta Krosna wyznaczył inspektora ochrony danych z którym 
można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl. lub pisemnie na 
adres siedziby administratora. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia uczestnictwa do udziału w przedsięwzięciu: 
„Zdobywaj doświadczenie i umiejętności z KPU w Krośnie”realizowanego w ramach projektu 
„Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy =KROSNO”.  

5. Dane osobowe będą przekazywane Współadministatorowi oraz Operatorowi Programu dla 
Programu „Rozwój Lokalny” – Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej ul. Wspólna 2/4, 00-296 
Warszawa.  Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym 
na zlecenie Operatora Programu oraz współadministratorów ewaluacje, kontrole i audyt w ramach 
Programu „Rozwój Lokalny”.  Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione organom 
upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w projekcie. Brak ich podania 
uniemożliwi  udział w przedsięwzięciu realizowanym w ramach projektu. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat od daty zatwierdzenia końcowego 
raportu Programu „Rozwój lokalny” przez  KMF/NMSZ. 

10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17, 18 i 19 RODO. 

11. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

 
 

 

 

                             
…………………………………………… 

                        (podpis) 



          
 

 
 

Projekt pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” realizowany w ramach Programu Rozwój 

Lokalny, współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15%  z budżetu państwa. 

 

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej” 

 
 

Załącznik nr 5 

 

Oświadczenie o akceptacji Regulaminu 
 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z postanowieniami Regulaminu Konkursu HACKATHON 
realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Zdobywaj doświadczenie i umiejętności z KPU w Krośnie” 
w projekcie „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO”.  
 
Akceptuję postanowienia ww. Regulaminu i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  
 
 
 

………………………………… 

(podpis uczestnika) 

 

 

 

 


