
 

 

 

 
 

Regulamin Powiatowego Konkursu 
FABRYKA MŁODYCH NAUKOWCÓW  

 
 

§ 1.  
Postanowienia wstępne 

 
1. Organizatorem Powiatowego Konkursu FABRYKA MŁODYCH NAUKOWCÓW, zwanego 

dalej Konkursem, jest Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju, zwany dalej Organizatorem. 
2. Konkurs jest objęty patronatem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. 

 
§ 2.  

Cel Konkursu 
Celem Konkursu jest: 

1) rozwijanie i pogłębianie zainteresowań uczniów współczesną techniką, 
2) propagowanie nowoczesnych osiągnięć techniki, 
3) promowanie młodych talentów w dziedzinach technicznych, 
4) zachęcanie uczniów do realizacji swoich pomysłów technicznych i  motywowanie ich 
do doskonalenia umiejętności zawodowych poprzez wykonywanie prac modelowo-
konstrukcyjnych, 
5) zachęcanie młodzieży do rozwijania ich pasji i kreatywności, 
6) stworzenie możliwości zaprezentowania prac modelowo-konstrukcyjnych wykonanych przez 
uczniów, 
7) podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów technicznych i kultury technicznej młodzieży, 
8) inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej, 
9) stymulowanie potrzeby dalszego kształcenia w celu przygotowania do zawodu, 
10) rozwijanie zdolności i umiejętności manualnych. 

 
§ 3.  

Przedmiot Konkursu 
Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie autorskiej pracy - aplikacji, 

konstrukcji lub urządzenia z zastosowaniem nowatorskich, innowacyjnych rozwiązań technicznych - 
zwanej dalej „pracą konkursową”. 

 
§ 4. 

Uczestnicy i zasady Konkursu 
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII)  i ponadpodstawowych 

/ ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Powiatu Buskiego. Organizator Konkursu 
nie przewiduje dzielenia uczestników Konkursu na kategorie wiekowe. 

2. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia zespołowej pracy konkursowej, przy czym nagrody, 
o których mowa w § 6 ust. 3, 5 i 6 zostaną przyznane zespołowi uczniów / opiekunom w takiej 
samej wysokości jak uczestnikowi indywidualnemu / jednemu opiekunowi. 

3. Udział w Konkursie oraz podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolny. 
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego 
Regulaminu. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu. 



4. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z: 
1) przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu, w tym z wyrażeniem zgody na 

opublikowanie danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), 

2) wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora autorskich praw 
majątkowych do pracy konkursowej w celach edukacyjnych, informacyjnych  
i promocyjnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 

3) zobowiązaniem do nierozpowszechniania prac konkursowych przed ogłoszeniem oficjalnych 
wyników Konkursu poprzez np. umieszczanie ich w Internecie. 

5. Uczestnicy będą mieli za zadanie stworzenie jednej autorskiej pracy konkursowej, którą wykonają 
samodzielnie, bądź pod kierunkiem wybranego opiekuna naukowego - mentora, instruktora lub 
nauczyciela. 

6. Uczestnicy oświadczają, że prace konkursowe nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności 
praw autorskich, praw własności przemysłowej  i dóbr osobistych. 

7. Prace konkursowe uznane przez Komisję Konkursową za niespełniające wymagań niniejszego 
Regulaminu lub zgłoszone po terminie zostaną zdyskwalifikowane. 

 
§ 5. 

Komisja Konkursowa 
 

1. Komisję Konkursową zwaną dalej Komisją powołuje Starosta Buski. 
2. W skład Komisji wchodzi co najmniej 7 osób, w tym m.in.: 

1) prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy  
z Przemysłem Politechniki Świętokrzyskiej, 

2) dr hab. inż. Bożena Kaczmarska - Dyrektor Centrum Ochrony Własności Intelektualnej 
Politechniki Świętokrzyskiej, 

3) specjaliści z zakresu informatyki, mechaniki i budownictwa, 
4) przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.  

3. Komisja przy ocenie prac może korzystać z opinii ekspertów. 
4. Komisja oceniać będzie: 

1) oryginalność, 
2) zastosowanie nowoczesnych osiągnięć techniki, 
3) pomysłowość, 
4) możliwości wykorzystania oraz przydatności pracy / projektu / aplikacji w codziennym 

życiu. 
5. Komisja w szczególności: 

1) czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu, 
2) ustala kolejność miejsc na podstawie zdobytych punktów, 
3) sporządza protokół z przebiegu Konkursu i ogłasza jego wyniki. 

6. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna. 
 

§ 6. 
Nagrody 

1. Fundatorami nagród dla uczestników jest Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju. 
2. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy. 
3. Uczestnik, którzy zajmie: 

1) I miejsce otrzymuje nagrodę finansową w wysokości od 1000 zł do 2000 zł brutto oraz tytuł 
Laureata Konkursu, 

2) II miejsce otrzymuje nagrodę finansową w wysokości od 800 zł do 1500 zł brutto oraz tytuł 
Laureata Konkursu, 



3) III miejsce otrzymuje nagrodę finansową w wysokości od 500 zł do 1000 zł brutto oraz tytuł 
Laureata Konkursu. 

4. O ostatecznej wartości finansowej nagród, o których mowa w ust. 3 pkt 1 - 3 zdecyduje Komisja 
Konkursowa, uwzględniając wkład pracy i materiałów zaangażowanych w wykonanie projektu 
konkursowego, a także technikę wykonania projektu i jego innowacyjny charakter. 

5. Opiekun naukowy Uczestnika Konkursu, który zajmie: 
1) I miejsce otrzymuje nagrodę finansową w wysokości do 700 zł brutto, 
2) II miejsce otrzymuje nagrodę finansową w wysokości do 600 zł brutto, 
3) III miejsce otrzymuje nagrodę finansową w wysokości do 500 zł brutto. 

6. Komisja może przyznać wyróżnienia w formie nagród rzeczowych. 
7. Dodatkowe wyróżnienie dla jednego z Uczestników Konkursu może zostać przyznane przez 

Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem Politechniki Świętokrzyskiej. 
8. Komisja zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. 
9. O miejscu i czasie uroczystego wręczenia nagród Laureatom oraz ich opiekunom wszystkie 

zainteresowane osoby zostaną powiadomione odrębnie. 
 

§ 7. 
Terminarz i przebieg Konkursu 

1. Przesłanie Regulaminu Konkursu do szkół – do 31 marca 2019 r. 
2. Zgłoszenia uczniów do udziału w Konkursie (według załączonego wzoru – załącznik nr 1) należy 

przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28 –100 Busko 
– Zdrój, Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w terminie od 1 września do 
11 października 2019 r. 

3. Do zgłoszenia ucznia do Konkursu, o którym mowa w ust. 2, należy załączyć oświadczenie, 
sporządzone według wzoru określonego w załączniku 2a lub 2b. 

4. Do Konkursu zakwalifikowani zostaną wszyscy uczniowie, którzy zgłoszą swoje uczestnictwo 
w terminie określonym w ust. 2 oraz spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie. 

5. Komisja Konkursowa, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami, zaprosi uczestników Konkursu na 
spotkanie w celu prezentacji projektu konkursowego. O miejscu i terminie prezentacji projektów 
konkursowych uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie. 

6. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z projektami konkursowymi i dokonaniu ich oceny 
zgodnie z § 5 ust. 4 ustali termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.   

7. Rozstrzygnięcie Konkursu, nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. 
8. Po ogłoszeniu wyników Konkursu, informacje na temat prac i uczestników zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Powiatu Buskiego. 
9. Prace konkursowe - po ich udokumentowaniu - zostaną zwrócone autorom prac. 
10. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak Organizator nie bierze 

odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie. 
11. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w przypadku gdy do Konkursu 

wpłyną mniej niż 3 zgłoszenia. 
12. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Komisja Konkursowa, która będzie 

pracować w oparciu o niniejszy Regulamin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

Zgłoszenie uczestników do Konkursu 
 

Zgłoszenie uczestnika do Powiatowego Konkursu   

FABRYKA MŁODYCH NAUKOWCÓW 

Dane 
szkoły 

nazwa 
 

 

adres, e-mail, 
nr telefonu 

 

 
Dane 

ucznia 
 

Imię 
 i nazwisko 

 

Adres 
zameldowania 

 

PESEL  
klasa  

 
Dane 

opiekuna - 
nauczyciela 
 

Imię 
 i nazwisko 

 

Adres 
zameldowania 

 

PESEL  

Szczegółowy opis pracy 
(należy wskazać m.in.  sposób wykonania pracy, opis materiałów/elementów składowych użytych do wykonania pracy, 

przeznaczenie pracy konkursowej, opis na czym polega innowacyjność pracy) 

 

 

 

........................................................................................................... 

podpis zgłaszającego/ zgłaszających 

  



Załącznik Nr 2a do Regulaminu 

OŚWIADCZENIE RODZICA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

  

.......................................... 
(miejscowość, data) 

.................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................. 
Dane rodzica  niepełnoletniego uczestnika Konkursu 

 
Ja ……................................................................................................................ ................................,  

(imię i nazwisko rodzica) 

oświadczam, że: 
1) wyrażam zgodę na udział mojego syna* / mojej córki*  

 
......................................................................................................                                                                           

(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) 
w Konkursie FABRYKA MŁODYCH NAUKOWCÓW organizowanym przez Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju, 

2) oświadczam, że zgłoszona do Konkursu praca  jest  wynikiem własnej twórczości  mojego syna* / mojej córki* 
i nie narusza praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich, a także nie została zgłoszona 
do innych konkursów, 

3) wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu zgłoszonej pracy na wszystkich polach 
eksploatacji, a w szczególności na potrzeby tego Konkursu i promocji Powiatu Buskiego, zgodnie z ustawą  
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

4) zobowiązuję się do nierozpowszechniania informacji o pracy konkursowej przed ogłoszeniem oficjalnych 
wyników Konkursu poprzez np. umieszczanie informacji o niej w Internecie. 

 

.................................................................. 
                          (podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu)  

  * - niewłaściwe skreślić   

 
Klauzula informacyjna dotycząca pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby,   

której dane dotyczą 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 
95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwane jako 
RODO, informuję, iż: 
1. administratorem Pani/Pana* danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana* syna/córki* jest Starosta Buski  

z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju, przy ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój, 
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju możliwy jest pod numerem tel. 

41-370-50-27 lub adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl,  
3. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana* syna/córki* przetwarzane będą w związku z udziałem 

Pani/Pana* syna/córki* w konkursie FABRYKA MŁODYCH NAUKOWCÓW, na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,  

4. kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania, dane 
szkoły, wizerunek publikowany na stronie internetowej Powiatu Buskiego i Politechniki Świętokrzyskiej,   

5. Pani/Pana* dane oraz dane osobowe Pani/Pana* syna/córki* Administrator może przekazać upoważnionym podmiotom 
na podstawie i w granicach przepisów prawa, 

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych 
Pani/Pana* syna/córki* i prawo do ich sprostowania,  

7. ma Pani/Pan* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

Administratora może skutkować nie dopuszczeniem do udziału w konkursie FABRYKA MŁODYCH NAUKOWCÓW, 
9. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana* syna/córki* będą przechowywane zgodnie z wymogami Ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 
10. Pani/Pana* dane oraz dane osobowe Pani/Pana* syna/córki* nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub 

organizacji międzynarodowej, 
11. Pani/Pana* dane oraz dane osobowe Pani/Pana* syna/córki* nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 
                          Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą 

.................................................................. 
                          (podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu)  

mailto:iod@powiat.busko.pl


Załącznik Nr 2b do Regulaminu 

 
OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

 

............................................ 
(miejscowość, data) 

 
.................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................. 
Dane pełnoletniego Uczestnika Konkursu 

 
Ja .......................................................................................................................... .............................................,  

(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) 
oświadczam, że: 

1) wyrażam zgodę na udział w Konkursie FABRYKA MŁODYCH NAUKOWCÓW organizowanym przez 

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju, 
2) zgłoszona do Konkursu praca jest wynikiem mojej twórczości i nie narusza praw autorskich ani 

jakichkolwiek innych praw osób trzecich, a także nie została zgłoszona do innych konkursów, 
5) wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu zgłoszonej pracy na wszystkich polach 

eksploatacji, a w szczególności na potrzeby tego Konkursu i promocji Powiatu Buskiego, zgodnie z ustawą  
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

3) zobowiązuję się do nierozpowszechniania informacji o pracy konkursowej przed ogłoszeniem oficjalnych 
wyników Konkursu poprzez np. umieszczanie informacji o niej w Internecie. 

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

                                                                                                                                                (podpis Uczestnika Konkursu) 
* - niewłaściwe skreślić   

 
Klauzula informacyjna dotycząca zbierania  danych od osoby, której dane dotyczą 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 
95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwane jako 
RODO, informuję, iż: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku – 

Zdroju, przy ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój, 
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju możliwy jest pod numerem tel. 

41-370-50-27 lub adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w konkursie FABRYKA MŁODYCH 

NAUKOWCÓW, na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
4. kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania, dane 

szkoły, wizerunek publikowany na stronie internetowej Powiatu Buskiego i Politechniki Świętokrzyskiej,   
5. Pani/Pana dane Administrator może przekazać upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów 

prawa,  
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich 

sprostowania,  
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

Administratora może skutkować nie dopuszczeniem do udziału w konkursie FABRYKA MŁODYCH 
NAUKOWCÓW, 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach, 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, 
11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

        

                          Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą 

                                                .......................................................…………..  
                                                                                                                                           (podpis Uczestnika Konkursu) 

 

mailto:iod@powiat.busko.pl

