
 

    Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Badawczego 

 

w ramach projektu „DNI GLIWICKICH MŁODYCH NAUKOWCÓW” 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU BADAWCZEGO i jest 

zwany dalej: ”Konkursem”. 
2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 13 im. K. Bochenek w Gliwicach ul. Elsnera 25. 

3. Termin zgłoszenia szkoły do Konkursu do dnia 1 grudnia 2022 r, przesyłanie prac do 21 grudnia 2022 r. 

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Należy go wydrukować, wypełnić, 

zeskanować i przesłać na adres:sekretariat@sp13.gliwice.eu. 
 

         II. UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z klas VII i VIII tworzący zespół reprezentujący daną szkołę. 

Zespół może składać się z maksymalnie 3 uczniów. 
2. Zadaniem uczestników jest przygotowanie prezentacji przeprowadzonego doświadczenia przyrodniczego 

związanego z tematem: „Właściwości metali”. 
3. Celem konkursu jest propagowanie aktywnego poznawania przyrody dzięki przeprowadzaniu doświadczeń, 

zachęcenie uczniów do samodzielnego stawiania pytań badawczych i hipotez lub wyszukiwania pomysłów 

na doświadczenia przyrodnicze z akcentem na uporządkowanie przebiegu, obserwacji i wniosków wg 

wzorów znanych uczniom z lekcji. 
 

          III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. Każda szkoła może zgłosić jedną pracę – komisja ma prawo do odrzucenia prac szkoły, która nadeśle 

większą  liczbę prac. 
2. Uczestnicy przygotowują prezentację w pakiecie Libra Office Impres, Microsoft Power Point lub 

Prezentacji Google na podstawie przeprowadzonego doświadczenia przyrodniczego związanego z 

tegorocznym tematem: „Właściwości metali”. 

3. Prezentacja, składająca się z 8 do 10 slajdów, powinna zawierać na 1. slajdzie: imiona i nazwiska autorów, 

klasę, nazwę szkoły i imiona i nazwiska opiekunów, oraz temat pracy, na kolejnych slajdach: wszystkie 

etapy doświadczenia wg schematu metody naukowej od problemu badawczego przez hipotezę, przebieg, 

wyniki i wnioski, z uwzględnieniem próby badawczej i kontrolnej. 

4. Prezentacje muszą stanowić całość, bez linków zewnętrznych.   

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

6. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora Konkursu. 
7. Prace w terminie do 21 grudnia 2022 r. należy przesłać na adres: sekretariat@sp13.gliwice.eu. Odbiór 

zostanie potwierdzony przez sekretariat (w przypadku braku potwierdzenia, prosimy o kontakt 

telefoniczny). Plik należy opisać używając numeru szkoły podstawowej oraz tematu. Razem z pracą należy 

przesłać skan zgody (załącznik nr 2) rodziców uczniów- autorów przesłanej pracy. Oryginały zgód 

pozostają u opiekunów. 
8. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Jednocześnie Organizator nie 

ma obowiązku odsyłania tych prac do nadawcy. 
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                             IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW 

 

1. Po zakończeniu Konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatorów. 
2. Oceniane będą tylko prace spełniające wymogi formalne. 

3. Ocenie podlegać będzie: zgodność tematu/pytania badawczego z doświadczeniem, uwzględnienie 

wszystkich etapów doświadczenia, różnorodność, pomysłowość i trafność dokumentowania obserwacji 

oraz przejrzystość pracy, jej kreatywność, estetyka, uwzględnienie próby badawczej i kontrolnej. 

4. W Międzyszkolnym Konkursie Badawczym za zajęcie 1, 2, 3 miejsca zostaną przyznane punkty ujęte w 

klasyfikacji końcowej szkół. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na podsumowaniu projektu „Dni Gliwickich 

Młodych Naukowców” tylko wybranych przez siebie prac. 
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 

 

 

              V. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Zgodnie z punktem III.5 regulaminu przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym 

przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez 

Organizatora prac, do fotografii tych prac, umieszczania w Internecie oraz innych formach utrwaleń 

nadających się do rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych prac publicznie w ramach działalności 

organizatora. 
3. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych autora pracy konkursowej. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przy 

zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO. 
4. W przypadku zwycięstwa w Konkursie, dane osobowe w postaci: imię nazwisko, klasa oraz szkoła, do 

której uczęszcza zwycięzca będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 
 
 

                       VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany 

Regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej szkoły. 
2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich spowoduje wykluczenie 

z udziału w konkursie. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. W przypadku pytań należy kontaktować się z p. Magdaleną Ciesielską tel. 32 2700350. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

załącznik nr 1 

 

 

Formularz zgłoszenia do Międzyszkolnego Konkursu Badawczego 

w ramach „DNI GLIWICKICH MŁODYCH NAUKOWCÓW” 

 

 

Termin zgłoszenia do 1 grudnia 2022 r (przesyłanie prac do 21 grudnia 2022 r.) do Szkoły Podstawowej 

nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach na adres: sekretariat@sp13.gliwice.eu 
Telefon kontaktowy 32 270 03 50 

 

Zgłaszam udział szkoły w Międzyszkolnym Konkursie Badawczym Naukowej Ligi Szkół Podstawowych. 

 

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

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

(nazwa i dane teleadresowe szkoły) 

 

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

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

(imiona i nazwiska opiekunów-nauczycieli –proszę wypełnić pismem drukowanym) 

 

 

 

 

 

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

     (miejscowość, data)                  (podpis osoby zgłaszającej)                (podpis dyrektora szkoły) 
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załącznik nr 2 

 

Zgoda na udział w konkursie 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 

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

                                                                (imię i nazwisko)     

uczęszczającego do ………………………………..…………………………………………………….… 

do klasy……….                                                         (nazwa szkoły) 
w Konkursie Badawczym w ramach „Dni Gliwickich Młodych Naukowców” organizowanym przez 

Szkołę Podstawową nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach. 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych art. 13 RODO 

1. Administratorem państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny 

Bochenek w Gliwicach, ul. Elsnera 25, reprezentowana przez Dyrektora Placówki. 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

a) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - Zgoda osoby, której dane dotyczą – przystąpienie do konkursu  

równoznaczne jest ze zgodą na przetwarzanie danych. 

3. Okres przetwarzania danych:  

- Dane, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, bądź zgodnie z okresem wynikającym z 

instrukcji kancelaryjnej. 

4. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie 

przepisów prawa. 

6.  Posiada Pani/Pan prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub  

  ograniczenia przetwarzania 

- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania 

- przenoszenia danych 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie  

  danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 

7. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi udział w konkursie. 

Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych. 

8. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Paweł Gabriel, z inspektorem można skontaktować 

się pod adresem e-mail iodsp13@rodoplatforma.pl 

9. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub 

organizacji międzynarodowej. 

 

                                      …………………………………….………………….………………………….. 
         data i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego 
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