Regulamin Konkursu o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego
IV edycji programu „Być jak Ignacy”. Odkryj Tajemnice Nauki.
Rozdział 1
Informacje o Konkursie o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego
1. Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady Konkursu o tytuł Naukowej Szkoły
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ignacego, zwanego dalej Konkursem w roku szkolnym 2019/2020 r.
Celem Konkursu jest:
popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów szkół podstawowych,
rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu
naftowego i gazowego,
popularyzacja wiedzy na temat innych polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć
i dokonań,
popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych i historii polskiej myśli technicznej,
kształtowanie postaw patriotycznych,
promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu, obserwowaniu,
tworzeniu sytuacji bliskich naukowym dziedzinom wiedzy.

3. Organizatorem Konkursu jest K&Y z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą

w Poznaniu, ul. Heweliusza 18, 60-281 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznania w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000526075, NIP 7831717336, zwana
dalej Organizatorem, która działa na zlecenie Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza
z siedzibą w Warszawie (01-224), ul. Kasprzaka 25, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego
pod numerem KRS: 0000210832, NIP: 5262781188, REGON: 015768502; zwanej dalej
Fundacją.
4. Patronem honorowym Konkursu jest Minister Edukacji Narodowej.
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Fundacja.
6. Odbiorcą Konkursu są szkoły podstawowe z terenu Rzeczpospolitej Polskiej zwane dalej

Szkołami, ich uczniowie i nauczyciele zwani dalej Uczestnikami Konkursu.
7. Konkurs trwa od dnia 10 października 2019 r. do 11 maja 2020 r.
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8. Konkurs podzielony jest na następujące Etapy:

- I etap do 30 listopada 2019 r.
- II etap do 30 stycznia 2020 r.
- III etap do 20 marca 2020 r.
- IV etap do 4 maja 2020 r.
- praca końcowa do 11 maja 2020 r.
9. Konkurs polega na:
a) zorganizowaniu naukowego koła zainteresowań (zwanego dalej Kołem naukowym)

b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)

w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w Szkole; wymiar godzin lekcyjnych Koła
naukowego to łącznie minimum 16 godzin lekcyjnych realizowanych w terminie
od 10 października 2019 r. do 11 maja 2020 r., zajęcia mogą być prowadzone w oparciu
o przekazane przez Organizatora materiały dydaktyczne (scenariusze) przeznaczone
dla klas 1-3 i 4-6 według schematu: blok 4 godzin lekcyjnych zajęć dedykowany kolejno
następującym polskim naukowcom: Stanisławie Adamowiczowej, Mieczysławowi
Bekkerowi, Józefowi Hoffmannowi oraz Janowi Czochralskiemu.
opracowaniu programu dydaktyczno-wychowawczego dla Koła naukowego zgodnego
z celami Konkursu oraz uwzględniającego działania uczniów ukierunkowane
na doświadczanie i badanie otaczającej rzeczywistości. W programie powinny zostać opisane
w szczególności: cele operacyjne zajęć, metody pracy z uczniami oraz sposoby pozyskiwania
przez
uczniów
wiedzy
i
umiejętności
z
zakresu
nauk
matematyczno–przyrodniczych i historycznych,
zaplanowaniu działań promujących Koło naukowe w środowisku lokalnym,
zorganizowaniu współpracy z podmiotami działającymi na rzecz nauki i oświaty
oraz współpracy z rodzicami uczniów Szkoły,
zaprezentowaniu efektów działania Koła naukowego i jego wpływu na społeczność szkolną,
zrealizowaniu minimum 16 godzin lekcyjnych zajęć w ramach Koła naukowego – zgodnie
z pkt a) powyżej, wykonaniu pracy końcowej, zwanej dalej Pracą końcową, związanej
z działalnością wybranego polskiego naukowca lub dziedziną, którą się zajmował,
zainspirowanej zdobytą wiedzą oraz poznanymi postaciami,
zgłoszenie pracy za poszczególne etapy polega na przesłaniu jej drogą elektroniczną zgodnie
z pkt 4g rozdział 2, w postaci zdjęcia na podstawie szablonu stanowiącego załącznik
regulaminu nr 5,
Praca końcowa polega na stworzeniu wynalazku lub makiety lub innej pracy powiązanej
tematycznie z dokonaniami jednego z czterech naukowców.
Pracę końcową należy przesłać drogą elektroniczną w postaci: filmu wideo, zdjęć lub
prezentacji zgodnie z pkt 3 rozdziału 3.
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Rozdział 2
Zgłoszenia do Konkursu i warunki udziału w Konkursie
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest utworzenie konta użytkownika przy pomocy

formularza rejestracyjnego na stronie www.bycjakignacy.pl.
Nauczyciel prowadzący koło naukowe wypełnia zgłoszenie online dostępne na stronie
internetowej programu „Być Jak Ignacy” www.bycjakignacy.pl w terminie od 10 października
2019 r. do 30 listopada 2019 r. i akceptuje Regulamin.
2. Pierwsze 1600 Szkół, które zgłoszą się do Konkursu otrzymuje od Organizatora:

a) drukowany scenariusz do I etapu
b) kalendarz książkowy z logo Konkursu
3. Pierwsze 400 szkół z każdego etapu, które wyślą prace za etapy od I do III, otrzymuje

drukowany scenariusz na kolejny etap Konkursu.
4. Szkoła przystępująca do Konkursu zobowiązuje się do spełnienia następujących warunków:
a) podanie danych szkoły tj. nazwy szkoły, adresu pocztowego oraz innych danych niezbędnych
b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)
i)

przy rejestracji i do wysyłki materiałów.
wyznaczenia min. 1 (jednego) nauczyciela prowadzącego pozalekcyjne zajęcia Koła
naukowego,
rekrutacji uczniów do Koła naukowego,
przesłania oświadczeń Uczestników Konkursu tj. uczniów biorących udział w zajęciach Koła
naukowego, podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych danego ucznia, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
przesłania oświadczeń Uczestników Konkursu tj. nauczyciela prowadzącego Koło naukowe,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
zapewnienia sali dydaktycznej do realizacji zajęć w ramach Koła naukowego spełniającej
wymogi bezpieczeństwa i higieniczne warunki pobytu ucznia w szkole. Realizacja zajęć w
ramach Koła naukowego nie powinna wymagać specjalistycznej pracowni
fizyczno–chemicznej,
przesłania drogą elektroniczną do Organizatora, na koniec każdego Etapu Konkursu zgodnie
z pkt. 8, rozdział 1, w czasie trwania Konkursu jednego zdjęcia pokazującego przebieg zajęć
dotyczących realizacji zagadnień związanych z Konkursem Być jak Ignacy wraz z krótkim
opisem o długości max. 300 znaków.
wykonanie i przesłanie Pracy końcowej spełniającej warunki określone w niniejszym
Regulaminie w terminie do dnia 11 maja 2020 r.,
uzupełnienie i przesłanie wraz z pracą końcową podpisanego formularza Koła naukowego,
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zawierającego informacje dotyczące realizacji założeń Konkursu, w formie multimedialnej,
którego wzór będzie dostępny na stronie internetowej www.bycjakignacy.pl.
5. Spośród nadesłanych prac z każdego Etapu Kapituła Konkursu wybierze 20 prac, które
wezmą udział w głosowaniu na Nagrodę Publiczności. Prace te zostaną opublikowane na
stronie www.bycjakignacy.pl i na profilu Być jak Ignacy w serwisie Facebook.
6. Głosowanie na Nagrodę Publiczności będzie trwać 7 dni. Prawo do głosowania mają zarówno

Uczestnicy Konkursu jak i osoby nie będące Uczestnikami Konkursu. Jedno polubienie, czyli
kliknięcie przycisku „lubię to” – ikonka kciuka skierowanego w górę, zdjęcia to jeden głos.
Prace z największą ilością głosów otrzymują Nagrody Publiczności.
7. Zwycięskie prace będą opublikowane na stronie www.bycjakignacy.pl oraz na profilu Być jak

Ignacy w serwisie Facebook.
Rozdział 3
Prace końcowe
1. Praca końcowa polega na stworzeniu wynalazku, makiety lub innej pracy kreatywnej

powiązanej tematycznie z dokonaniami jednego z naukowców, o których mowa w pkt. 1a
rozdziału 2 niniejszego Regulaminu a następnie nagraniu filmu wideo, wykonaniu zdjęć lub
prezentacji multimedialnej prezentującej wykonaną Pracę końcową.
2. Każde Koło Naukowe biorące udział w Konkursie może przekazać tylko jedną Pracę końcową.
3. Pracę końcową w formie multimedialnej należy przesłać w terminie do dnia 11 maja 2020 r.

Możliwość przesłania plików jest dostępna po zalogowaniu na swoje konto na stronie
www.bycjakignacy.pl w Strefie nauczyciela, podobnie jak prace za poszczególne Etapy.
4. Prace końcowe przekazane na Konkurs nie mogą stanowić plagiatu, nie mogą być kopią lub

fragmentem jakichkolwiek innych prac. Prace końcowe nie mogą być wcześniej publikowane
i nagradzane w innych konkursach.
5. Praca końcowa nie może naruszać praw autorskich, innych praw osób trzecich, w tym dóbr

osobistych, obowiązujących przepisów prawa ani dobrych obyczajów.
6. Prace końcowe przekazane na Konkurs, które nie spełniają wymagań określonych

w niniejszym Regulaminie nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
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Rozdział 4
Wyłonienie zwycięzców Konkursu
1. Tytuł Naukowej Szkoły Ignacego przyznawany jest przez Kapitułę Konkursu, w skład której

wchodzą 3 osoby: jedna osoba ze strony Organizatora, jedna osoba ze strony Fundacji oraz
jedna osoba zajmująca się działalnością naukową, która zostanie wskazana przez
Organizatora.
2. Kapituła Konkursu będzie oceniać następujące zagadnienia przyznając odpowiednią ilość
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

punktów:
staranność i estetyka wykonania pracy końcowej: 0-10 punktów,
zgodność z założeniami Konkursu i wartość merytoryczna pracy końcowej: 0-10 punktów,
opis współpracy Koła naukowego z podmiotami działającym na rzecz nauki i oświaty: 0–10
punktów
sposoby promocji Koła naukowego w środowisku lokalnym: 0-10 punktów,
ponadprzeciętną kreatywność oraz pomysłowość pracy końcowej: 0-6 pkt,
przesyłanie do Organizatora prac za 4 etapy, czyli 4 zdjęć wraz z krótkim opisem w formie
jednego zdania, o których mowa w pkt. g, ust. 4, Rozdział 3: 1 punkty za każdy etap
maksymalnie Szkoła może otrzymać 50 pkt.

3. Punktacja prac Kół naukowych odbywa się na następujących zasadach:

a) Każdy z członków Kapituły Konkursu przyznaje maksymalnie 50 pkt
b) Każde Koło naukowe może otrzymać maksymalnie 150 pkt

Rozdział 5
Nagrody w Konkursie
1. Jedna Szkoła z każdego województwa, która uzyskała najwyższą ilość punktów w danym

województwie zgodnie z Rozdziałem 5 Regulaminu (łącznie szesnaście Szkół), otrzyma tytuł
Naukowej Szkoły Ignacego. Spośród ich grona Kapituła Konkursu wybierze jedną Szkołę Roku
2020 r.
2. Dodatkowo spośród wszystkich Kół naukowych, które nadesłały prace końcowe Kapituła

Konkursu wybierze 20 szkół, które otrzymają Nagrody Specjalne. Nagrody Specjalne mogą
otrzymać Koła naukowe, które nie otrzymały tytułu Naukowej Szkoły Ignacego.
3. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień

dla Szkół i Uczestników biorących udział w Konkursie.
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4. Nauczyciele prowadzący Koła naukowe w Szkołach, które nadesłały wymagane

w Regulaminie dokumenty i prace otrzymają specjalne certyfikaty potwierdzające ich wkład
w działalność Koła naukowego.
5. Spośród nauczycieli prowadzących Koło naukowe ze Szkół, które nadesłały wszystkie

wymagane Regulaminem dokumenty i prace, Kapituła Konkursu może wybrać nauczycieli,
którzy otrzymają tytuł Przyjaciela Ignacego.
6. Nauczyciele prowadzący Koła naukowe wraz z uczniami ze Szkół, które zdobyły tytuł

Naukowej Szkoły Ignacego zostaną zaproszeni na uroczystą galę, podczas której odbędzie się
wręczenie tytułów Naukowej Szkoły Ignacego.
7. Uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się do dnia 30 czerwca 2020 r. w Warszawie.
8. O szczegółach gali Szkoły zostaną powiadomione odrębnym pismem.
9. Dojazd na galę odbywa się na koszt własny Szkoły lub uczestników gali.
10. Szkoły nagrodzone tytułem Naukowej Szkoły Ignacego otrzymają nagrodę finansową

w wysokości 8.000 zł (osiem tysięcy złotych). Nagrodzona szkoła powinna w ciągu 14 dni
roboczych od ogłoszenia wyników przez Organizatora przesłać na adres Organizatora
uzupełnione i podpisane oświadczenie laureata konkursu Być jak Ignacy, które stanowi
załącznik nr 3 do regulaminu.
11. Szkoła Roku 2020 otrzyma nagrodę finansową w wysokości 12.000 zł (dwanaście tysięcy

złotych). Nagrodzona szkoła powinna w ciągu 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników przez
Organizatora przesłać na adres Organizatora uzupełnione i podpisane oświadczenie laureata
konkursu Być jak Ignacy, które stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
12. Nauczyciel prowadzący Koło naukowe w Szkole nagrodzonej tytułem Szkoły Roku 2020

otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych). Nagrodzony
nauczyciel powinien w ciągu 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników przez Organizatora
przesłać na adres Organizatora uzupełnione i podpisane oświadczenie laureata konkursu Być
jak Ignacy, które stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.
13. Nauczyciele prowadzący Koło naukowe w Szkołach nagrodzonych tytułem Naukowej

Szkoły Ignacego (z wyłączeniem Szkoły Roku 2020) otrzymają nagrodę finansową
w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych). Nagrodzony nauczyciel powinien w ciągu 14 dni
roboczych od ogłoszenia wyników przez Organizatora przesłać na adres Organizatora
uzupełnione i podpisane oświadczenie laureata konkursu Być jak Ignacy, które stanowi
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załącznik nr 4 do regulaminu.
14. Szkoły, które zostały wyróżnione Nagrodą Specjalną otrzymują nagrodę finansową w

wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych). Nagrodzona szkoła powinna w ciągu 14 dni roboczych
od ogłoszenia wyników przez Organizatora przesłać na adres Organizatora uzupełnione i
podpisane oświadczenie laureata konkursu Być jak Ignacy, które stanowi załącznik nr 3 do
regulaminu.
15. Nauczyciele prowadzący Koło Naukowe, które otrzyma Nagrodę Specjalną otrzymują nagrodę

finansową w wysokości 1.000 zł (tysiąc złotych). Nagrodzony nauczyciel powinien w ciągu 14
dni roboczych od ogłoszenia wyników przez Organizatora przesłać na adres
16. Organizatora uzupełnione i podpisane oświadczenie laureata konkursu Być jak Ignacy, które

stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.
17. Szkoły, które uzyskały największą liczbę głosów w głosowaniu na Nagrodę Publiczności

otrzymują Nagrodę Publiczności. Nagrodzona szkoła powinna w ciągu 14 dni roboczych od
ogłoszenia wyników przez Organizatora przesłać na adres Organizatora uzupełnione i
podpisane oświadczenie laureata konkursu Być jak Ignacy, które stanowi załącznik nr 3 do
regulaminu.
18. Nauczyciele prowadzący Koło naukowe w Szkołach nagrodzonych tytułem Nagrody

Publiczności otrzymają nagrodę finansową w wysokości:
a)
b)
c)
d)
e)

I miejsce – nagroda w wysokości 1.000 zł (tysiąc złotych)
II miejsce – nagroda w wysokości 500 zł (pięćset złotych)
III miejsce – nagroda w wysokości 500 zł (pięćset złotych)
IV miejsce – nagroda w wysokości 500 zł (pięćset złotych)
V miejsce – nagroda w wysokości 500 zł (pięćset złotych)
Nagrodzony nauczyciel powinien w ciągu 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników
przez Organizatora przesłać na adres Organizatora uzupełnione i podpisane
oświadczenie laureata konkursu Być jak Ignacy, które stanowi załącznik nr 4 do
regulaminu.

19. Nagrodą dodatkową dla dzieci ze zwycięskiego Koła naukowego Naukowej Szkoły Roku jest

20 kart podarunkowych do sklepów EMPIK o wartości 500 zł każda.
20. Jeśli nagrodę w Konkursie otrzyma podmiot podlegający przepisom o podatku

dochodowym od osób fizycznych, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną
w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody,
przeznaczoną na zapłatę tego podatku. Przed wydaniem takich nagród Organizator pobierze
od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie
z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku
z nagrodą dodatkową, o której mowa powyżej.
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21. Wszystkie nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Rozdział 6
Zadania Organizatora Konkursu o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego
1. Organizator zobowiązuje się do:
a) prowadzenia platformy edukacyjnej zlokalizowanej na stronie internetowej

www.bycjakignacy.pl zawierającej treści edukacyjne z zakresu różnych dziedzin nauki,
przystosowane do odbiorcy dziecięcego, z których mogą korzystać Uczestnicy Konkursu,
w formie: filmów edukacyjnych.
b) przygotowania przykładowych scenariuszy zajęć dla Koła naukowego,
c) stałego kontaktu ze Szkołami biorącymi udział w Konkursie.

Rozdział 7
Prawa autorskie
1. Z chwilą doręczenia Pracy końcowej Organizatorowi, Organizator nabywa licencję

niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw
autorskich do Pracy końcowej na okres 5 lat, bez ograniczenia terytorialnego,
na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę końcową utrwalono
– wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania ich w sposób inny niż określny w pkt. b – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie prezentacji multimedialnej w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. W przypadku, gdy dojdzie do naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub

naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej, lub naruszenia wizerunku
osoby trzeciej, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Szkoła lub Uczestnik postępowania.
Szkoła
lub
Uczestnik
postępowania
zwolni
Organizatora
lub
Fundację
w całości z wszelkiej odpowiedzialności i pokryje wszelkie szkody lub koszty
w przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi lub Fundacji przez osobę trzecią
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z roszczeniem z tytułu w szczególności naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub
naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej.

Rozdział 8
Ochrona danych osobowych
1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z Konkursem znajdują się
w klauzulach informacyjnych zawartych w treści załącznika nr 1 (klauzula dotycząca
przetwarzania danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych) i 2 do Regulaminu
(klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych nauczycieli).

Rozdział 9
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Konkursem należy przesłać w terminie do 14 dni roboczych po

ogłoszeniu listy zwycięzców w formie listownej na adres Organizatora z dopiskiem „IV edycja
Konkursu o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego - Reklamacja” wraz z podaniem adresu lub
w formie elektronicznej na adres: K&Y Sp. z o.o. sp.k., ul. Heweliusza 18, 60-281 Poznań, email: bycjakignacy@fundacja-pgnig.pl
2. Reklamacja powinna zawierać opis podstaw i powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich doręczenia.
4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Osoba

składająca reklamację zostanie o niej powiadomiona na piśmie, listem poleconym
na adres wskazany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rozdział 10
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą
naruszać praw nabytych.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności nieobjętych postanowieniami Regulaminu, a także
w razie wątpliwości dotyczących jego interpretacji – głos rozstrzygający należy
do Kapituły Konkursu.
3. Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać online poprzez dostępne formularze na stronie
www.bycjakignacy.pl.
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4. Zakazane jest dostarczanie treści bezprawnych przez Szkołę i Uczestnika Konkursu.
Szkoła i Uczestnik Konkursu nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z
Regulaminu oraz uczestnictwa w Konkursie, w tym prawa do nagrody
w Konkursie na rzecz innych osób trzecich czy podmiotów.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
inne właściwe przepisy prawa polskiego.
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Załącznik Nr 1
Oświadczenie
rodziców / opiekunów prawnych uczniów szkoły uczestniczącej w
konkursie o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego
IV edycji programu „Być jak Ignacy”. Odkryj tajemnice nauki.
My, niżej podpisani
imię i nazwisko
rodzice /
opiekunowie prawni
dziecka

imię i nazwisko

imię i nazwisko dziecka

uczęszczającego na zajęcia
koła naukowego
nazwa koła naukowego
prowadzone w szkole
nazwa i adres szkoły
niniejszym wyrażamy zgodę na:
1. na nieopłatne rozpowszechnianie wizerunku ww. dziecka utrwalonego w związku
z ww. konkursem przez Fundację PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą
w Warszawie (01-224), przy ul. Kasprzaka 25, bez ograniczenia czasowego
i terytorialnego, w materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących ww. Fundacji, w
szczególności związanych z programem „Być jak Ignacy”, w tym ich zwielokrotnianie
i wprowadzanie do obrotu egzemplarzy oraz rozpowszechnianie przez nadawanie,
wyświetlanie, publiczne odtwarzanie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronie
internetowej www.bycjakignacy.pl, niezależnie od formy prezentacji dziecka,
z zastrzeżeniem, że forma ta nie będzie obraźliwa.
……………………………
podpisy
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Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana
dziecka jest Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza („Fundacja”), ul. Marcina
Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
2. Kontakt z Fundacją jest możliwy pisemnie na adres: Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego
Łukasiewicza, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
3. Fundacja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych
osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe ujawnione w związku z udziałem Pani/Pana dziecka w Konkursie
będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia Konkursu o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego IV edycji Programu
„Być jak Ignacy”. Odkryj Tajemnice Nauki („Konkurs”). Podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f)
Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO); prawnie
uzasadniony interes Fundacji polega na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu
na zasadach przewidzianych w Regulaminie w/w Konkursu;
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Fundację – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f) RODO); prawnie uzasadnionym
interesem Fundacji jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami.
5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka ujawnione w związku z udziałem w Konkursie będą
przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f) RODO); prawnie uzasadniony interes
Fundacji polega na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu, na zasadach
przewidzianych w Regulaminie w/w Konkursu;
b) rozpowszechniania wizerunku zgodnie ze złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem
o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku Pani/Pana dziecka – podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
polegający na wykorzystaniu wizerunku Pani/Pana dziecka w celach promocyjnych
Fundacji.
6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być przekazywane
podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji niezbędne do przeprowadzenia
Konkursu, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, Organizator Konkursu,
PGNiG Serwis Sp. z o.o. Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom
uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa. Dodatkowo, dane osobowe w zakresie wizerunku mogą być udostępniane zgodnie
ze złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie
12

7.

8.

9.

10.

11.

wizerunku Pani/Pana dziecka.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane
przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Okres
przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń,
jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Fundację. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym
z przepisów prawa. Dane osobowe w zakresie wizerunku Pani/Pana dziecka będą
przechowywane do czasu cofnięcia zgody na jego rozpowszechnianie.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych albo Pani/Pana dziecka narusza
przepisy RODO.
Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 5, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną
sytuacją.
Podanie danych osobowych jest wymagane przez Fundację w celu umożliwienia
uczestnictwa w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości
udziału w Konkursie.

miejscowość

data

Podpisy rodziców/opiekunów
prawnych dziecka
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Załącznik nr 2
Oświadczenie
nauczyciela w związku z konkursem o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego IV
edycji programu „Być jak Ignacy”. Odkryj tajemnice nauki.
Ja, niżej podpisany/a
imię i nazwisko
jako nauczyciel/ka prowadzący/a koło naukowe
nazwa koła naukowego
w szkole
nazwa szkoły
w
adres szkoły
niniejszym wyrażam zgodę na:
1. nieopłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w związku
z ww. konkursem przez Fundację PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą
w Warszawie (01-224), przy ul. Kasprzaka 25, bez ograniczenia czasowego
i terytorialnego, w materia- łach promocyjnych i reklamowych dotyczących ww. Fundacji, w
szczególności związanych z programem „Być jak Ignacy”, w tym ich zwielokrotnianie
i wprowadzanie do obrotu egzemplarzy oraz rozpowszechnianie przez nadawanie,
wyświetlanie, publiczne odtwarzanie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronie
internetowej www.bycjakignacy.pl, niezależnie od formy prezentacji, z zastrzeżeniem,
że forma ta nie będzie obraźliwa.
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Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego
Łukasiewicza („Fundacja”), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
2. Kontakt z Fundacją jest możliwy pisemnie na adres: Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego
Łukasiewicza, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
3. Fundacja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych
osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe ujawnione w związku z udziałem w Konkursie będą przetwarzane
w celu:
a) przeprowadzenia Konkursu o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego IV edycji Programu „Być
jak Ignacy”. Odkryj Tajemnice Nauki („Konkurs”). Podstawą prawną przetwarzania
danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia
ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO); prawnie uzasadniony
interes Fundacji polega na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu na zasadach
przewidzianych w Regulaminie w/w Konkursu;
b) realizacji obowiązków Fundacji wynikających z przepisów prawa, w szczególności
przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Fundację – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f) RODO); prawnie uzasadnionym
interesem Fundacji jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami;
d) rozpowszechniania wizerunku zgodnie ze złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem o
wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku – podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na
wykorzystaniu Pani/Pana wizerunku w celach promocyjnych Fundacji.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz
Fundacji niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, takim jak dostawcy systemów
informatycznych i usług IT, Organizator Konkursu, PGNiG Serwis sp. z o.o.. Ponadto, dane
osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku otrzymania przez
Panią/Pana nagrody podlegającej opodatkowaniu, Pani/Pana dane osobowe w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa zostaną udostępnione organom podatkowym.
Dodatkowo, dane osobowe w zakresie wizerunku mogą być udostępniane zgodnie ze
złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie Pani/Pana
wizerunku.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Okres przetwarzania może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych
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roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację. Po tym okresie dane będą
przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Dane osobowe
w zakresie wizerunku będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na jego
rozpowszechnianie.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych dla celów wskazanych w pkt 4a), 4d) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną
sytuacją.
10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Fundację w celu umożliwienia
uczestnictwa w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości
udziału w Konkursie.
miejscowość

data

Podpis nauczyciela
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Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE LAUREATA KONKURSU BYĆ JAK IGNACY
W związku z wygraną w konkursie Być jak Ignacy organizowanym przez K&Y Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą
w Poznaniu podaję dane szkoły wraz z numerem konta bankowego, na które ma zostać przekazana
nagroda pieniężna i składam oświadczenie wymagane dla wydania nagrody:
1. Nagroda w wysokości: ……………………………... zł
(słownie: ……………………………………………………………..)
2. DANE SZKOŁY:

NAZWA SZKOŁY

ADRES SZKOŁY

DANE WŁAŚCICIELA KONTA

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO
WYPŁATY NAGRODY

…………………………………..
podpis i pieczątka szkoły
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Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE LAUREATA KONKURSU BYĆ JAK IGNACY
W związku z wygraną w konkursie Być jak Ignacy organizowanym przez K&Y Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą
w Poznaniu podaję swoje dane osobowe wraz z numerem konta bankowego, na które ma zostać
przekazana nagroda pieniężna i składam oświadczenie wymagane dla wydania nagrody:
DANE OSOBOWE LAUREATA:

NAZWA SZKOŁY

ADRES SZKOŁY

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
DO WYPŁATY NAGRODY

NAZWA I ADRES URZĘDU
SKARBOWEGO DO ROZLICZENIA
PODATKU

…………………………………..
czytelny podpis laureata
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Załącznik nr 5
Szablon do raportowania prac z etapów

Miejsce na zdjęcie

Opis pracy koła naukowego (max 300 znaków)
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