
 

 

Regulamin konkursu „Mam talent do nauki” 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu pod adresem 

Wybrzeże Wyspiańskiego 27. 

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach: 

a.  pierwszy etap trwać będzie od 01 lutego 2017 r. do 31 maja 2017 r.; 

b.  etap drugi odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2017 r. w sali Politechniki 

Wrocławskiej, którą organizator wskaże osobom zakwalifikowanym do drugiego etapu; 

szczegółowe informacje dotyczące drugiego etapu konkursu zostaną przekazane uczestnikom 

drogą mailową. 

3. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych, którzy dokonają samodzielnie i na swój koszt zgłoszenia za pomocą 

poczty elektronicznej. 

4. Zgłoszenia w języku polskim przyjmowane są za pośrednictwem poczty e-mail na adres: 

mamtalent@pwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2017 r. do godz. 24.00. 

Zgłoszenia, w imieniu autora projektu, nie może dokonać osoba trzecia. 

5. W myśl niniejszego regulaminu za „przystąpienie do konkursu” uznaje się skuteczne 

przesłanie zgłoszenia uczestnika do konkursu w terminie określonym w pkt 4. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za sprawność systemu służącego do przesyłania zgłoszeń, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym. 

6. Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do udziału w drugim etapie na własny koszt i ryzyko 

docierają na miejsce, w którym odbywać się będzie drugi etap konkursu. 

7. Uczestnicy konkursu podczas trwania drugiego etapu nie mogą korzystać z telefonów 

komórkowych i innych elektronicznych urządzeń telekomunikacyjnych. Niezastosowanie się 

do określonego w poprzednim zdaniu warunku skutkować będzie wykluczeniem danego 

uczestnika z konkursu. 

8. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę ufundowaną przez organizatora. Zwycięzcę wybierze 

jury, o którym mowa w pkt II. ust. 10 niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega 

możliwość odstąpienia od przyznania nagrody bez podania przyczyn. 

 

II.  Przystąpienie do rywalizacji, etapy i pojedynki konkursowe 

 

1. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. Celem konkursu jest 

popularyzacja nauki i wiedzy i nie wpływa na przyszłe prawa i obowiązki jego uczestników. 
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2. Przedmiotem rywalizacji w Konkursie jest prawidłowe, atrakcyjne i nowatorskie 

przedstawienie jury swojego projektu badawczego lub technicznego z dziedziny matematyki, 

fizyki, chemii, informatyki lub szeroko rozumianej techniki. 

3. Zgłoszony projekt musi być indywidualnym opracowaniem jednej osoby. Do udziału  

w konkursie nie może przystąpić grupa osób, pracująca nad jednym, wspólnym projektem. 

4. Nadesłane projekty zostaną ocenione przez specjalnie powołaną komisję według 

następujących kategorii: poziom merytoryczny projektu, innowacyjność, sposób realizacji 

projektu, użyteczność oraz forma prezentacji projektu. 

5. Do drugiego etapu komisja zakwalifikuje nie więcej niż 6 uczestników. 

6. O zakwalifikowaniu do II-go etapu konkursu uczestnicy zostaną poinformowani przez 

organizatora drogą elektroniczną minimum 7 dni roboczych przed planowanym terminem 

drugiego etapu konkursu. 

7. Każdy uczestnik konkursu, który zakwalifikował się do drugiego etapu, ma za zadanie 

przedstawić swój projekt osobiście jury złożonemu z przedstawicieli organizatora oraz 

przedstawicieli Politechniki Wrocławskiej, w wyznaczonym czasie i miejscu (określonych  

w części I. ust. 2 pkt b. niniejszego regulaminu). 

8. Każdy uczestnik drugiego etapu konkursu na zaprezentowanie jury swojego projektu ma 30 

minut. 

9. Każdy uczestnik podczas swojej prezentacji może korzystać z urządzeń audiowizualnych 

będących na wyposażeniu sali, w której odbywać się będzie drugi etap. 

10. Jury drugiego etapu konkursu dokonując oceny projektu uczestnika bierze pod uwagę 

kryteria wskazane w pkt. 5 oraz atrakcyjną prezentację projektu. 

11. Uczestnik konkursu, którego jury oceni najwyżej podczas obrad po zakończeniu prezentacji 

uczestników II-go etapu, zostaje zwycięzcą konkursu. Jury może przyznać nagrody 

równoważne w razie niemożności wyłonienia uczestnika z najwyższą oceną. 

III.  Jury konkursowe, werdykt 

1. Członków komisji egzaminacyjnych powołuje organizator konkursu. 

2. Werdykty komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

IV.  Nagrody i tryb ich wręczania 

1. Nagrodą w konkursie za zajęcie I miejsca jest możliwość przystąpienia do programu 

„Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej”, w ramach którego Uczelnia oferuje 

kandydatowi, który podjął studia stacjonarne w Politechnice Wrocławskiej: 

a.  stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie podczas pierwszego roku studiów 

stacjonarnych I stopnia; 

b.  opiekę merytoryczną opiekuna naukowego (tutora) przez cały okres studiów 

stacjonarnych I stopnia; 

c.  miejsce w domu studenckim podczas pierwszego roku studiów stacjonarnych  

I stopnia. 

2. Wartość nagród rzeczowych w konkursie, przyznanych przez organizatora, nie przekroczy 

kwoty 760 zł brutto zgodnie z art. 21 ust. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. Zwycięzca konkursu zwolniony będzie z obowiązku odprowadzenie podatku 

dochodowego. 



V.  Postanowienia końcowe 

1. Podczas konkursu oraz w czasie przebywania na terenie Politechniki Wrocławskiej uczestnicy 

niepełnoletni powinni pozostawać pod opieką swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. Organizator może odmówić przeprowadzenia konkursu w obecności osób, których 

zachowanie, stan zdrowia jak i ogólna kondycja psychiczna lub fizyczna stanowiłyby 

zagrożenie lub były uciążliwe dla innych uczestników konkursu lub osób trzecich, a także 

gdyby zachodziły inne okoliczności, uzasadniające w ocenie organizatora odmowę 

przeprowadzenia konkursu, w szczególności ze względów bezpieczeństwa. W takiej sytuacji 

organizator może poprosić o opuszczenie terenu Politechniki Wrocławskiej osoby 

stwarzające zagrożenie. 

3. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie zarejestrowanych podczas konkursu obrazów, 

dźwięków i informacji stanowiących własność intelektualną organizatora jak i osób 

prowadzących jest zastrzeżone i uzależnione od zgody właściciela. Politechnika Wrocławska 

zastrzega sobie możliwość wykorzystania pomysłów przedstawionych w ramach 

postępowania konkursowego przez uczestników dla własnych celów, związanych  

z prowadzoną działalnością edukacyjną, badawczą i naukową oraz dla promocji edukacji  

i Uczelni. 

4. Zarówno organizator, Politechnika Wrocławska, jak i osoby zaangażowane przy realizacji 

konkursu w imieniu organizatora nie odpowiadają za szkody materialne poniesione przez 

uczestników podczas konkursu oraz za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie należącym 

do Politechniki Wrocławskiej. 

5. W przypadku nie zastosowania się uczestników konkursu do zaleceń organizatora, zakłócania 

toku czynności konkursowych, przeszkadzania innym w udziale w konkursie,  

a w szczególności w wypadku spowodowania zagrożenia porządku lub bezpieczeństwa 

organizator ma prawo zwrócić mu uwagę, poprosić go o opuszczenie miejsca, w którym 

konkurs się będzie odbywał. 

6. Opiekunowie prawni i rodzice wyrażają zgodę na nieodpłatne oraz bezterminowe 

wykorzystanie zdjęć i filmów wykonanych przez organizatora podczas konkursu,  

w szczególności na stronach internetowych jak i w materiałach drukowanych oraz w innych 

środkach masowego przekazu. 

7. Rodzice i/lub opiekunowie prawni uczestników konkursu akceptując niniejszy regulamin 

wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich własnych oraz swych 

podopiecznych. 


