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

 
REGULAMIN  

KONKURSU DLA PRZYSZŁYCH INŻYNIERÓW 

pod tytułem 

„INŻYNIER XXI WIEKU” 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu „Inżynier XXI wieku” 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, finansowanego 

ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa. 

 

CELE KONKURSU 

1. Celami Konkursu są: 

a) rozwijanie zainteresowania techniką, 

b) rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy, 

c) zachęcanie do dalszego kształcenia na studiach II stopnia, 

d) stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej technicznie 

 

TEMATYKA KONKURSU 

1. Konkurs organizowany jest dla studentów KPU w Krośnie. 

2. Konkurs obejmuje: zagadnienia na poziomie studiów inżynierskich z zakresu matematyki, fizyki, 

chemii, informatyki oraz dodatkowo zagadnienia z szeroko rozumianej techniki od historii wynalazków 

po nowoczesne osiągnięcia w tej dziedzinie. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Zgłoszenie do Konkursu, oprócz posteru (plakatu, o którym mowa poniżej), musi zawierać również: 

1) formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu), 

2) deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 2 do Regulaminu), 

3) zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (Załącznik nr 3 do 

Regulaminu), 

4) zgodę na dysponowanie prawami autorskimi (Załącznik nr 4 do Regulaminu), 

5) zgodę na publikację wizerunku (Załącznik nr 5 do Regulaminu), 

6) oświadczenie o akceptacji i zapoznaniu się z Regulaminem (Załącznik nr 6 do Regulaminu). 

2. Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w formie papierowej do dnia 10 maja 2022 r. do 

godz. 12.00 do Rektoratu Uczelni (Rynek 1, Krosno, pok. 11). 

3. Wymagane dokumenty, określone w ust. 1 stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. 

 

 

I ETAP KONKURSU 

 

1. W I etapie Konkursu może wziąć udział dowolna liczba uczestników. 
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2. Uczestnicy będą mieli za zadanie wykonać poster (format A1, technika dowolna, w formie 

elektronicznej lub papierowej) na temat: "Rozwiązania inżynierskie dla dobra środowiska". 

3. Do oceny będą brane tylko prace indywidualne. 

4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 

5. Prace należy przesyłać do 10 maja 2022 r. do godz. 12.00 na adres Uczelni: Karpacka Państwowa 

Uczelnia w Krośnie,  38-400 Krosno, ul. Rynek 1, z dopiskiem: Konkurs „Inżynier XXI wieku””, złożyć w 

siedzibie Uczelni (Rynek 1, pok 11, Krosno) lub przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: 

konkurs.kpi@kpu.krosno.pl. 

5. Rozstrzygnięcie I etapu będzie miało miejsce w dniu 10 maja 2022 r. po godz. 17.00, a jego wyniki 

zostaną przesłane  uczestnikom konkursu na podany adres e-mail. 

6. Do II etapu zakwalifikują się uczestnicy I etapu. Liczbę uczestników zakwalifikowanych do drugiego 

etapu  wskaże Komisja Konkursowa. 

 

II ETAP KONKURSU 

1. Etap II konkursu – test wiedzy technicznej, odbędzie się w dniu 12 maja 2022 r. o godz. 9.00 w 

siedzibie Uczelni, ul. Dmochowskiego 12, aula 2. 

2. Uczestnicy II etapu Konkursu muszą posiadać ze sobą do okazania legitymację studencką. 

3. Uczestnicy II etapu Konkursu będą udzielać odpowiedzi na 40 pytań testowych jednokrotnego 

wyboru, w formie papierowej. Czas przeznaczony na rozwiązanie wynosi 60 min. Punktacja: poprawna 

odpowiedź 1 punkt. 

4. Podczas rozwiązywania testów zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, podręczników, 

książek oraz innych pomocy (w tym elektronicznych). 

5. Organizatorzy zobowiązani są do zapewnienia uczestnikom warunków umożliwiających 

samodzielność udzielanych odpowiedzi. 

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny, jednak uczestnicy muszą we własnym zakresie pokryć koszty 

dojazdu. 

7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 12 maja 2022 r., termin wręczenia nagród zostanie 

ogłoszony w dniu 12 maja 2022 r. po rozstrzygnięciu Konkursu. 

8. Z uwagi na stan epidemii Organizator zastrzega sobie możliwość zmian terminów poszczególnych 

czynności konkursowych i ich formy, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z odpowiednim 

wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej Uczelni. 

 

 

KOMISJA KONKURSOWA 

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

Organizatorzy Konkursu powołują komisję. 

2. Komisja składa się z 3 osób. Członkowie komisji są powoływani spośród pracowników Karpackiej 

Państwowej Uczelni Krośnie. 

3. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniu zamkniętym. 

4. Komisja konkursowa podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania do II etapu oraz przyznania 

miejsc i nagród w ramach II etapu zwykłą większością głosów. 

5. Decyzje komisji konkursowych są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
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6. 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 FINALISTÓW KONKURSU 

1. Nagrody otrzymają studenci za zajęcie trzech pierwszych miejsc, każdy w swojej kategorii, chyba  

że Komisja  Konkursowa zdecyduje inaczej. 

2. Przewidziane nagrody to bony upominkowe o wartości: I miejsce - 600 zł,  II miejsce - 500 zł, III 

miejsce - 300 zł. 

3. Wszyscy finaliści Konkursu otrzymają dyplomy, zaś pozostali uczestnicy biorący udział w I etapie 

dyplomy uczestnictwa. 

4. O szczegółowym rozdziale nagród decyduje Komisja Konkursowa. 

 

ZGODY I OŚWIADCZENIA 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest deklaracja uczestnictwa w projekcie, wyrażenie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o udostępnianiu wizerunku, oświadczenie o 

prawach autorskich oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu. 

2. 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). 

3. Deklaracja, zgody i oświadczenia, o których mowa w Warunkach uczestnictwa określonych 

powyżej stanowią integralną część formularza zgłoszeniowego. Brak lub odmowa któregokolwiek z 

nich skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

informacje w tym zakresie zostaną umieszczone na stronie internetowej wydarzenia: 

https://kpu.krosno.pl/fundusze-zewnetrzne/projekty-realizowane/krosno-fundusze-

norweskie/konkurs-dla-przyszlych-inzynierow/ 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania i publikacji zdjęć zawierających 

zgłoszone prace konkursowe w mediach i  materiałach promocyjnych. 

3. 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 –  Formularz konkursowy 

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 3 - Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o dysponowaniu prawami autorskimi do pracy zgłoszonej do Konkursu 

Załącznik nr 5 –  Oświadczenie o udostępnieniu wizerunku 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu 
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Załącznik nr 1 

 

Formularz Konkursowy 

Konkurs dla przyszłych inżynierów pod tytułem „INŻYNIER XXI WIEKU” 

 

1. Imię i Nazwisko 

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

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

2. Tytuł pracy 

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

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

3. Pełna nazwa uczelni, kierunek i rok studiów, profil uczestnika 

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

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

4. Dane kontaktowe (adres pocztowy, adres e-mailowy, numer telefonu)  

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

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

 

 

 

 

Data i podpis osoby składającej 

……………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 

 

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 3 

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) 

 
 

                                                 
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” realizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny, 
finansowanego 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) 
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Załącznik nr 4 

 

Oświadczenie w przedmiocie posiadanych praw autorskich 

 

Oświadczam, że:  

1) praca, zgłoszona przez mnie na Konkurs „Inżynier XXI wieku” jest mojego autorstwa oraz że nie 

była wcześniej publikowana. Jednocześnie oświadczam, iż ww. praca nie narusza praw 

autorskich innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2021, poz. 1062).  

2) Udzielam Organizatorowi – Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie nieodpłatnej, 

niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na terytorium całego 

świata na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie zwielokrotniania - dowolną techniką, w tym techniką cyfrową i drukiem w ramach 

prasy, ulotek, opakowań, plakatów, reklam, bilbordów; wprowadzanie i powielanie w pamięci 

komputera;  

b)  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu;  

c)  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, także publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

Zobowiązuję się do niewypowiadania tejże licencji. 

 

 

………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 5 

Zgoda na publikację wizerunku 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku (wraz z opisem zawierającym: imię, 
nazwisko, nazwa szkoły, klasa, zdobyte miejsce w Konkursie), utrwalonego na zdjęciach  
dokumentujących odbiór nagród w Konkursie dla przyszłych inżynierów pod tytułem „INŻYNIER XXI 
WIEKU”, na profilu Facebook Organizatora oraz w materiałach promocyjnych, zamieszczanych na 
stronie internetowej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie i wykonanych przez Organizatora 
Konkursu dla przyszłych inżynierów pod tytułem „INŻYNIER XXI WIEKU” realizowanej w ramach 
przedsięwzięcia „Zdobywaj doświadczenie i umiejętności z KPU w Krośnie” w projekcie 
„Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO”. 
 

………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 

 

Oświadczenie o akceptacji Regulaminu 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu Konkursu dla przyszłych inżynierów 
pod tytułem „INŻYNIER XXI WIEKU” 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) 

 

 


