
REGULAMIN KONKURSU 
 

„Potrzeba jest matką wynalazków ” 
 
organizowanego przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie dla uczniów szkół średnich 

i studentów. 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w 

konkursie „Potrzeba jest matką wynalazków”, zwanym dalej „Konkursem” oraz tryb 

przeprowadzania Konkursu. 
 
2. Organizatorem Konkursu jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie z siedzibą w 

Krośnie przy ul. Rynek 1, 38-400 Krosno, zwana dalej „Organizatorem Konkursu”. 
 
3. Celem Konkursu jest promocja i wspieranie kreatywności i innowacyjnego podejścia do 

problemów i potrzeb dzisiejszego świata. 
 
4. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół średnich i studenci Karpackiej 

Państwowej Uczelni w Krośnie, zwani dalej „uczestnikami Konkursu”. 
 
5. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 15 stycznia 2022 r. (dzień ogłoszenia 

Konkursu) do 15 marca 2022 r. 3 czerwca 2022 r. (wręczenie nagród). 

 
§ 2. Przedmiot Konkursu 

 
1. Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie przez uczestnika innowacyjnego rozwiązania 

pewnego problemu lub potrzeby, która ma na celu ułatwienie życia lub otaczających nas 

procesów. 

 
2. Praca może być wykonana indywidualnie lub być pracą grupową przygotowaną przez 

zespół złożony z maksymalnie pięciu członków. 

 
3. Praca może mieć formę : 
 

• pracy plastycznej 
 

• dokumentacji projektowej, 
 

• prototypu, 
 

• materiału multimedialnego, 
 

• lub inną dowolnie wybraną przez uczestnika Konkursu. 
 

a. Wraz z pracą uczestnik musi dostarczyć opis idei swojego rozwiązania 

minimalnie 500 znaków. 

 
4. Opis powinien być wolny od treści naruszających normy społeczne i prawne oraz 

powszechnie uznawane za obraźliwe. Praca niespełniająca tego kryterium nie zostanie 



wzięta pod uwagę w Konkursie. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje komisja 

konkursowa i jest ona ostateczna. 

 

5. Odpowiedzialność za naruszenie w opisie praw osób trzecich lub praw osób, których 

wizerunek został wykorzystany, w całości obciąża uczestnika Konkursu. 

 
§ 3. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu 

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 
2. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach: 

 

1) kategoria I – szkoły średnie, 

 

2) kategoria II – studenci Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. 

 

3. Organizator zastrzega możliwość wydzielenia osobnych kategorii dla prac 

indywidualnych i prac grupowych. 
 
4. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje uczestnik konkursu lub w przypadku osób 

niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny. 
 
5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. Uczestnik zgłaszający pracę 

indywidualną nie może być członkiem zespołu, o którym mowa w §2 ust. 2. 

 
6. Prace zgłaszane do Konkursu powinny stanowić autorski projekt uczestników, nie mogą 

być przedmiotem zgłoszenia w innym konkursie ani wcześniej publikowane . 

 
7. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać w terminie od dnia 15 stycznia 2022 r. do 

15 marca 2022 r. 16 maja 2022 r. przesyłając je na adres: Karpacka Państwowa 

Uczelnia w Krośnie, ul Rynek 1 pokój 04, 38-400 Krosno z dopiskiem „Potrzeba jest 

matką wynalazków” bądź dostarczając osobiście na powyższy adres z poszanowaniem 

panujących obostrzeń epidemicznych. 

 
8. Za należyte zabezpieczenie pracy podczas transportu do siedziby Organizatora 

odpowiada uczestnik. Organizator nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia pracy, 

będące wynikiem nienależytego zabezpieczenia przy transporcie lub montażu. 

 

9. Nośnik, na którym została zgłoszona praca, niezależnie od zajętego miejsca w 

Konkursie, pozostaje w dyspozycji komisji Konkursu do czasu wręczenia nagród 

zwycięzcom. 



10. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 7, oprócz pracy i jej opisu musi zawierać również: 

 

1) formularz konkursowy 
 

2) zgoda o przetwarzaniu danych osobowych 
 

3) oświadczenie o dysponowaniu prawami autorskimi 
 

4) oświadczenie o udostępnieniu wizerunku oraz akceptacji Regulaminu 
 
11. Wymagane dokumenty z punktu 10 stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. 
 
12. Komisja konkursowa wyłania w każdej z dwóch kategorii laureatów pierwszych trzech 

miejsc w trakcie głosowania. 
 
13. Terminy rozstrzygnięć: 
 

1) komisja, o której mowa w ust. 10, wyłania laureatów Konkursu do dnia 25 marca 

2022 r. 30 maja 2022 r. 
 

2) Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 31 marca 2022 r.  

30 maja 2022 r. poprzez umieszczenie listy nagrodzonych na stronie 

internetowej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. 

 
14. Wręczenie nagród nastąpi podczas gali finałowej w Krośnie będącej częścią 

uroczystości obchodów 150-lecia urodzin Jana Szczepanika w dniu 4 kwietnia 2022 r. 

3 czerwca 2022 r. 
 
15. Organizator nie dokona samoczynnej próby uruchomienia prototypu. Będzie za to 
 

oczekiwał demonstracji działania przez autora w wyznaczonym terminie tj. 21 marca 

2022 r. 20 maja 2022 r. w siedzibie organizatora. 
 
16. Zgłoszone prace/nośniki na których zostały utrwalone należy odebrać nie później niż 

do dnia 15.06.2022 r. odbiór prac po wystawie leży po stronie uczestnika konkursu. 
 

§ 4. Zadania komisji konkursowych 

 

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

laureatów, Organizatorzy Konkursu powołują komisję. 
 
2. Komisja składa się z 6 osób. Członkowie komisji są powoływani spośród pracowników 

Karpackiej Państwowej Uczelni Krośnie oraz sponsorów. 
 
3. Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza. 
 
4. Przewodniczący kieruje pracą komisji konkursowej, ustala miejsce i terminy obrad oraz 

harmonogram prac. 
 
5. Sekretarz komisji konkursowej odpowiada za sporządzenie protokołu. 
 
6. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniu zamkniętym. 
 
7. Komisja konkursowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej ilości głosów decydującym jest głos przewodniczącego komisji. 
 
8. Uchwały komisji konkursowych są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 



9. 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. 

 

§ 5. Nagrody w Konkursie 

 

1. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody przyznanej w Konkursie lub 

stwierdzenia przez komisję naruszenie Regulaminu, Organizator konkursu zastrzega 

sobie prawo do przekazania tej nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił 

wszystkie wymagania konkursowe i zajął kolejne miejsce przyznane przez komisję 

konkursową. 

 
2. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa uczestnika Konkursu, któremu 

zostanie przyznana nagroda na gali finałowej, laureat może wskazać osobę, która w jego 

imieniu odbierze nagrodę lub wybrać możliwość przekazania nagrody drogą pocztową. 
 
3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Organizator nie 

pokrywa dodatkowych kosztów związanych z odbiorem nagrody takich jak m.in. koszty 

przejazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia. 

 
4. Przewidziane są nagrody w o wartości 1000 zł za zajęcie pierwszego miejsca, 800 zł za 

zajęcie drugiego miejsca, oraz 600 zł za zajęcie trzeciego miejsca dla każdej z dwóch 

kategorii. 

 
§ 6. 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. W przypadku prac grupowych formularz konkursowy i oświadczenie ujęte w załączniku 

3 wypełnia przedstawiciel grupy. Każdy członek grupy wypełnia indywidualnie zgody 
 

i oświadczenia wskazane jako załącznik nr 2 i 4 i załącza je do wniosku. Brak zgody 

lub oświadczenia któregokolwiek ze zgłoszonych członków grupy skutkować będzie 

dyskwalifikacją całego zespołu. 

 
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. Oświadczenia, o których mowa w §7 ust. 1 stanowią integralną część formularza 

zgłoszeniowego. Brak lub odmowa któregokolwiek z nich skutkować będzie 

brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 

 

§7 Postanowienia końcowe 
 

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

Stosowne informacje w tym zakresie zostaną umieszczone na stronie internetowej 

wydarzenia : www.kpu.krosno.pl/konkurs-potrzeba-jest-matka-wynalazkow/ 
 
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 pisząc na adres e-

mail: matka.wynalazkow@kpu.krosno.pl 

 

Załączniki: 
 

Załącznik nr 1 –  Formularz konkursowy, 
 

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

informacyjną 
 

Załącznik nr 3– Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia niepełnoletniego 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. 

http://www.kpu.krosno.pl/konkurs-potrzeba-jest-matka-wynalazkow/


Załącznik nr 1 
 

do regulaminu konkursu „Potrzeba jest matką wynalazków” 
 
 
 
 
 
 
 

Formularz Konkursowy 
 

1. Imię, nazwisko (w przypadku zgłoszenia grupowego, podać wszystkich członków grupy) 

 

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

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

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

 

2. Tytuł pracy 

 

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

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

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

 

3. Kategoria zgłoszenia (właściwe zakreślić) 
 

□ Szkoła średnia  
□ studenci Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie 

 
4. Pełna nazwa szkoły, klasa/profil uczestnika/uczestników 

 

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

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

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

 

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

 

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

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

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

 

Data i podpis osoby składającej 

 

……………………………………………………………………… 



Załącznik 2 

 

…………………………………… Krosno, dnia ……………… 
 

(imię i nazwisko) 
 
 
 

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 przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie, 

w celu organizacji oraz prowadzenia dokumentacji związanej z uczestnictwem w konkursie 

„Potrzeba jest matką wynalazku”. 
 

 

................……………………………………… 
 

(podpis uczestnika) 
 
 
 

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) informuję, że: 
 
 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, z 

siedzibą w: Rynek 1, 38-400 Krosno, tel. (13) 43 755 00.  
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować 

się pod adresem e-mail: ochrona.danych@kpu.krosno.pl lub pod numerem telefonu 

(13) 43 755 14  
3. Dane osobowe ujęte w formularzu zgłoszeniowym, w tym dane opiekuna uczestnika, 

przetwarzane będą w celu organizacji oraz prowadzenia dokumentacji związanej z 

uczestnictwem w konkursie „Potrzeba jest matką wynalazku”.  
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, tj. udzielonej 

zgody.  
5. Administrator nie będzie przekazywał danych uczestników konkursu do państw 

trzecich.  
6. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres wykonywania 

czynności określonych w ust. 3, a następnie, zgodnie z przepisami dotyczącymi 

archiwizacji dokumentów obowiązującymi u Administratora danych, archiwizowane 

przez okres 5 lat.  
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych, sprostowania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania 

mailto:ochrona.danych@kpu.krosno.pl


danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa.  
9. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne  ale  niezbędne  do  realizacji  celów  

określonych w pkt. 3. Brak zgody na przetwarzanie danych lub jej cofnięcie 

uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie. 
 

10. Administrator nie będzie prowadził zautomatyzowanego podejmowania decyzji w 

związanego z przetwarzaniem danych osobowych. 



Załącznik 3 
 

…………………………………… Krosno, dnia ……………… 
 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 
 
 
 

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 „Potrzeba jest matką wynalazku”. 
 
 
 

................……………………………………… 
 

(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) informuję, że: 
 
 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, z 

siedzibą w: Rynek 1, 38-400 Krosno, tel. (13) 43 755 00.  
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować 

się pod adresem e-mail: ochrona.danych@kpu.krosno.pl lub pod numerem telefonu 

(13) 43 755 14  
3. Dane osobowe ujęte w formularzu zgłoszeniowym, w tym dane opiekuna uczestnika, 

przetwarzane będą w celu organizacji oraz prowadzenia dokumentacji związanej z 

uczestnictwem w konkursie „Młoda Strefa Biznesu”.  
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, tj. udzielonej 

zgody.  
5. Administrator nie będzie przekazywał danych uczestników konkursu do państw 

trzecich.  
6. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres wykonywania 

czynności określonych w ust. 3, a następnie, zgodnie z przepisami dotyczącymi 

archiwizacji dokumentów obowiązującymi u Administratora danych, archiwizowane 

przez okres 5 lat.  
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych, sprostowania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania 

mailto:ochrona.danych@kpu.krosno.pl


danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa.  
9. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne  ale  niezbędne  do  realizacji  celów  

określonych w pkt. 3. Brak zgody na przetwarzanie danych lub jej cofnięcie 

uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie. 
 

10. Administrator nie będzie prowadził zautomatyzowanego podejmowania decyzji w 

związanego z przetwarzaniem danych osobowych. 



Załącznik 4 
 

Oświadczenie w przedmiocie posiadanych praw autorskich 
 
 
 

Oświadczam, że: 
 

1) praca, zgłoszona przez mnie na Konkurs pt.: „Potrzeba jest matką wynalazku” 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 uczestnika) 



Załącznik 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.: „Potrzeba jest matką wynalazku” , na profilu 

Facebook Organizatora oraz w materiałach promocyjnych, zamieszczanych na stronie 

internetowej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. 
 
 
 

………………………………… 
 

(podpis uczestnika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Załącznik 6 
 
 
 

 

Oświadczenie o akceptacji Regulaminu 
 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu, akceptuję jego 

postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
 
 
 

………………………………… 
 

(podpis uczestnika) 


