
REGULAMIN  
KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ  

pod tytułem  
„TECHNIKA UŻYTKOWA WOKÓŁ NAS” 

 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Organizatorem Konkursu Wiedzy Technicznej zwanego dalej „KWT” jest Karpacka 

Państwowa Uczelnia w Krośnie, dalej zwana Uczelnią.  
2. Źródło finansowania KWT stanowią środki własne Uczelni.  
3. Organizację KWT mogą wspierać inne instytucje, w tym stowarzyszenia, zwane dalej 

sponsorami. 

CELE KONKURSU  
1. Celami konkursu są:  

a) kształtowanie świadomości technicznej oraz rozwijanie zainteresowań technicznych;  
b) pobudzanie twórczego myślenia;  
c) wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia;  
d) rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. 

 

TEMATYKA KONKURSU  
1. KWT organizowana jest dla uczniów szkół średnich.  
2. KWT obejmuje zagadnienia na poziomie szkoły średniej 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 konkursowy,  
2) zgodę opiekunów prawnych na udział w konkursie wraz ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych ucznia niepełnoletniego wraz z klauzulą 

informacyjną (załącznik nr 2) - dotyczy uczniów niepełnoletnich,  
3) zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną 

(załącznik nr 3) - dotyczy uczestników pełnoletnich,  
4) zgodę na dysponowanie prawami autorskimi, zgodę na publikację wizerunku 

oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem – załączniki 4, 5 i 6. 

 

2. Wymagane dokumenty z punktu 1 stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. 
 
 

I ETAP KONKURSU  
1. I etap KWT przeprowadzany jest za wiedzą i zgodą Dyrektorów szkół średnich.  
2. W I etapie KWT może wziąć udział dowolna liczba uczestników.



3. Uczestnicy będą mieli za zadanie wykonać poster (format A1, technika dowolna, w 

formie elektronicznej lub papierowej) na temat: "Rozwiązania techniczne dla dobra 

środowiska w moim otoczeniu". Do oceny będą brane tylko prace indywidualne. 
 
4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 

 

5. Prace należy przesyłać do 28 lutego 2022 r. 28.04.2022 r. na adres Uczelni: Karpacka 

Państwowa Uczelnia w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Rynek 1, z dopiskiem konkurs „KWT”, 

złożyć siedzibie Uczelni lub przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: 

konkurs.kwt@kpu.krosno.pl. 
 
6. Rozstrzygnięcie I etapu będzie miało miejsce w dniu 2 marca 2022 r.29 kwietnia 2022 r., 

a jego wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej Uczelni. 
 
7. 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 28 marca 2022 r. 

25 maja 2022 r. o godz. 9.00, w siedzibie Uczelni, ul. Dmochowskiego 12, aula 2.  
2. Uczestnicy II etapu KWT muszą posiadać ze sobą do okazania legitymację szkolną.  
3. Uczestnicy II etapu KWT 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 KWT jest bezpłatny, jednak uczestnicy muszą we własnym zakresie pokryć 

koszty dojazdu.  
7. Rozstrzygnięcie KWT nastąpi w dniu 30 marca 2022 r. 28 maja 2022 r., natomiast 

wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w dniu 4 kwietnia 2022 r 3 czerwca 2022 r.  
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 uchwały zwykłą większością głosów.  
5. Uchwały komisji konkursowych są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  
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 uczniowie za zajęcie trzech pierwszych miejsc, każdy w swojej 

kategorii, chyba że komisja zdecyduje inaczej.  
2. Przewidziane są nagrody o wartości: I miejsce - 1000 zł, II miejsce – 800 zł, III miejsce  

– 600 zł.  
3. Wszyscy finaliści Konkursu otrzymają dyplomy, zaś pozostali uczestnicy biorący 

udział w I etapie dyplomy uczestnictwa.  
4. Opiekunowie uczniów zakwalifikowanych do II etapu otrzymają podziękowania za 

przygotowanie uczniów do udziału w Konkursie. Pozostali opiekunowie również mogą 

uzyskać podobne podziękowania na ich pisemną prośbę.  
5. O szczegółowym rozdziale nagród decyduje Komisja Konkursowa. 

ZGODY I OŚWIADCZENIA 
 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb konkursu, oświadczenia o udostępnianiu wizerunku, 

oświadczenia o prawach autorskich oraz oświadczenia 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. 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/technika-uzytkowa-wokol-nas/ 
 
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-

755-12 lub pisząc na adres e-mail: konkurs.kwt@kpu.krosno.pl. 

 

Załączniki:  
Załącznik nr 1 – Formularz konkursowy, 

 

Załącznik nr 2 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia niepełnoletniego wraz z 

klauzulą informacyjną, 
 
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. 

https://kpu.krosno.pl/technika-uzytkowa-wokol-nas/


Załącznik nr 1 
 
 
 

 

Formularz Konkursowy 

 

1. Imię i Nazwisko 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Tytuł pracy 

 

………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

 

3. Pełna nazwa szkoły, klasa, profil uczestnika 

 

………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

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

 

Data i podpis osoby składającej 

 

……………………………………………………………………… 



Załącznik nr 2 

 

…………………………… 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

 

Krosno, dnia ………… 

 

Zgoda na przetwarzanie danych uczestnika niepełnoletniego 

 

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 mojego dziecka  
…………………………………………………………………………………………………………. 
przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie, w celu organizacji oraz prowadzenia dokumentacji 
związanej z uczestnictwem w konkursie „Technika użytkowa wokół nas”. 

 

 

................……………………………………… 
(podpis rodzica/opiekuna) 

 
Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 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), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie z siedzibą w: Rynek 1, 38-

400 Krosno.  
2. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: ochrona.danych@kpu.krosno.pl 

lub pod numerem telefonu (13) 43 755 14.  
3. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym i zgodzie opiekuna prawnego na udział w konkursie 

wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych ucznia niepełnoletniego i innymi zgodami przetwarzane 

będą w celu organizacji oraz dokumentowania przebiegu Konkursu Wiedzy Technicznej pt.: „Technika 

użytkowa wokół nas”, a także, w przypadku zdobycia nagrody w Konkursie, publikacji na stronie internetowej 

Administratora oraz profilu w serwisie Facebook w postaci: imię, nazwisko, nazwa szkoły, profil/klasa, 

wizerunek. Dane kontaktowe zawarte w formularzu konkursowym służą wyłącznie na potrzeby komunikacji z 

uczestnikami i nie będą udostępniane osobom trzecim.  
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. udzielonej zgody.  
5. Dane osobowe przekazane będą wyłącznie podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa, w 

szczególności na potrzeby ewentualnych kontroli u Administratora. Administrator nie będzie przekazywał 

danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  
6. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres wykonywania czynności określonych 

w pkt. 3, a następnie zgodnie z obowiązującą w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie Instrukcją 

kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.  
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania 

danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia 

danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz żądania usunięcia danych 

osobowych.  
8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z 

siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
9. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3. Niewyrażenie zgody  

na przetwarzanie danych lub jej cofnięcie skutkować będzie niemożnością wzięcia udziału w konkursie.  
10. Administrator nie będzie prowadził zautomatyzowanego podejmowania decyzji związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych. 

mailto:ochrona.danych@kpu.krosno.pl
mailto:ochrona.danych@kpu.krosno.pl


 

 

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, zawartych w formularzu, na zasadach określonych 

w poniższej klauzuli informacyjnej, przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie, w celu organizacji i 

dokumentacji przebiegu Konkursu Wiedzy Technicznej pt.: „Technika użytkowa wokół nas”. 

 

…………………………………  
(podpis uczestnika) 

 

Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu  
Zgodnie z art. 13 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), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że: 

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

2. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: ochrona.danych@kpu.krosno.pl 

lub pod numerem telefonu (13) 43 755 14. 

3. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w celu organizacji oraz 

dokumentowania przebiegu Konkursu Wiedzy Technicznej pt.: „Technika użytkowa wokół nas”, a także, w 

przypadku zdobycia nagrody w Konkursie, publikacji na stronie internetowej Administratora oraz profilu w 

serwisie Facebook w postaci: imię, nazwisko, nazwa szkoły/uczelni, profil/klasa, wizerunek. Dane 

kontaktowe zawarte w formularzu konkursowym służą wyłącznie na potrzeby komunikacji z uczestnikami i 

nie będą udostępniane osobom trzecim. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. udzielonej zgody.  
5. Dane osobowe przekazane będą wyłącznie podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa, w 

szczególności na potrzeby ewentualnych kontroli u Administratora. Administrator nie będzie przekazywał 

danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  
6. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres wykonywania czynności określonych 

w pkt. 3, a następnie zgodnie z obowiązującą w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie Instrukcją 

kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.  
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania 

danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia 

danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz żądania usunięcia danych 

osobowych.  
8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z 

siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
9. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3. Niewyrażenie zgody 

na przetwarzanie danych lub jej cofnięcie skutkować będzie niemożnością wzięcia udziału w konkursie.  
10. Administrator nie będzie prowadził zautomatyzowanego podejmowania decyzji związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych. 

mailto:ochrona.danych@kpu.krosno.pl
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Załącznik nr 4 
 
 
 
 
 

Oświadczenie w przedmiocie posiadanych praw autorskich 
 
 
 

Oświadczam, że: 
 

1) praca, zgłoszona przez mnie na Konkurs Wiedzy Technicznej pt.: „Technika użytkowa wokół 

nas” 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 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 osoby składającej) 



Załącznik nr 5 

 

Zgoda na publikację wizerunku 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku (wraz z opisem zawierającym: imię, 

nazwisko, nazwa szkoły/uczelni, klasa/kierunek i rok studiów, zdobyte miejsce w Konkursie), utrwalony 

na zdjęciach wykonanych przez Organizatora na gali wręczenia nagród w Konkursie Wiedzy Technicznej 

pt.: „Technika użytkowa wokół nas” , na profilu Facebook Organizatora oraz w materiałach 

promocyjnych, zamieszczanych na stronie internetowej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. 
 
 
 
 
 

…………………………………  
(podpis uczestnika) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Załącznik nr 6 

 

Oświadczenie o akceptacji Regulaminu 
 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu, akceptuję jego postanowienia i 

zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
 
 
 
 
 

…………………………………  
(podpis uczestnika) 


