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Regulamin Konkursu  
„NAUKA, MOJA PASJA” 

  
I. Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu plastycznego „NAUKA, MOJA PASJA”, 
zwanego dalej „Konkursem”, jest Województwo Małopolskie.  

II. Konkurs 
1. Konkurs organizowany jest w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2017. 
2. Celem Konkursu jest promocja zawodu naukowca oraz popularyzacja wiedzy na 

temat różnych dziedzin naukowych. 
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

III. Uczestnicy Konkursu 
W Konkursie mogą brać udział przedszkolacy, uczniowie szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych z  Małopolski.  
W ramach Konkursu wyodrębnione zostały cztery kategorie wiekowe uczestników:  

I kategoria: 5-7 lat; 
II kategoria: 8-10 lat;  
III kategoria: 11-15 lat; 
IV kategoria: 16 lat – 19 lat. 

IV. Organizacja Konkursu i wybór zwycięzców 
1. W Konkursie biorą udział wszystkie prace zgłoszone do Konkursu  

i spełniające wymagania formalne. 
2. Wyboru jednej zwycięskiej pracy i jednej wyróżnionej, w każdej kategorii wiekowej, 

dokonuje Regionalna Komisja Konkursowa, powołana Poleceniem Służbowym 
Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień i nagród  
w Konkursie oraz rezygnacji z wyboru zwycięskiej i wyróżnionej pracy w danej 
kategorii wiekowej. 

4. Podstawowymi kryteriami oceny pracy będą: pomysłowość, oryginalność pracy oraz 
zaangażowanie Uczestnika w jej przygotowanie. 
 



 2

V. Zasady zgłaszania prac konkursowych 
1. Uczestnik może zgłosić w Konkursie tylko jedną pracę. Autorem jednej pracy może 

być tylko jedna osoba. 
2. Praca konkursowa, zwana dalej pracą, może zostać wykonana dowolną techniką – 

malarstwo, grafika, rysunek, collage lub inne techniki na płaskim, trwałym podłożu  
o formacie min. A3 (297x420 mm) i nie większym niż A1 (594x 841). 

3. Praca powinna być związana z tematem i celem Konkursu. Interpretacja tematu pracy 
zależy od pomysłu autora. Praca może np. prezentować dowolne zjawisko fizyczne 
czy zaobserwowane w  przyrodzie, które można udokumentować wybraną techniką. 

4. Niezbędnym elementem pracy jest napis: „NAUKA, MOJA PASJA”, stanowiący podpis 
pod pracą. 

5. Do pracy winien być załączony krótki opis pracy.  
6. Każda dostarczona praca powinna być opatrzona na odwrocie imieniem, nazwiskiem, 

kategorią wiekową autora oraz napisem: „Konkurs „NAUKA, MOJA PASJA” 
zorganizowany w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2017”. 

7. Do pracy winna być dołączona Karta zgłoszeniowa wraz z Oświadczeniem (Załącznik 
do Regulaminu) stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu dostępnego 
wraz z załącznikiem na stronie: www.nocnaukowcow.malopolska.pl.  

8. Prawidłowo wypełniona Karta zgłoszeniowa i Oświadczenie są niezbędne do 
zakwalifikowania pracy do postępowania konkursowego.  

9. Uczestnik Konkursu zgłaszający pracę na Konkurs: 
a) Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub/oraz osoby, której 

jest prawnym opiekunem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

b) Zostaje poinformowany o tym, że: 
- dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb realizacji Konkursu,  

dane osobowe są przetwarzane przez Marszałka Województwa Małopolskiego  
(z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: 
Racławicka 56, 30-017 Kraków),  

- w związku z publikacją prac na stronie www.nocnaukowcow.malopolska.pl, dane 
osobowe laureatów i wyróżnionych: imię, nazwisko i kategoria wiekowa będą 
udostępnione nieograniczonej liczbie odbiorców na zasadach określonych  
w Regulaminie Konkursu, 

- ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i możliwość ich 
poprawiania, 

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak 
niezbędne do uczestniczenia w Konkursie.  
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c) Wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora Konkursu  
z dostarczonej pracy, zwanej dalej utworem, na następujących polach 
eksploatacji: 

- zwielokrotnienie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową,  

- wprowadzenie do obrotu poprzez użyczanie egzemplarza podmiotom 
współorganizującym Konkurs, 

- wprowadzenie do pamięci komputera, 
- publiczna prezentacja i wyświetlanie utworu, 
- umieszczenie w sieci Internet na stronie www.nocnaukowcow.malopolska.pl   

Przeniesienie praw, o którym mowa wyżej, następuje wraz z otrzymaniem przez 
Organizatora Konkursu nośnika zawierającego utwór, bez ograniczenia co do 
czasu, terytorium, ilości egzemplarzy. 

d) Oświadcza, że przysługuje mu majątkowe prawo autorskie do utworu, które nie 
narusza i nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich. Jednocześnie jest 
świadomy/świadoma odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw 
majątkowych i osobistych osób trzecich. 

10. Pracę i Kartę zgłoszeniową wraz z Oświadczeniem należy dostarczyć osobiście lub 
przesłać pocztą na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
Departament Rozwoju Gospodarczego 

ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków (pokój 108) 
z dopiskiem: MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW 2017 – Konkurs 

11. Termin składania prac upływa 15 września 2017 r. W przypadku prac przesłanych  
pocztą liczy się data wpływu do Organizatora. 

12. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas 
przesyłki prac, a także za zabezpieczenie danych osobowych zawartych  
w przesyłce. 

13. Prace zniszczone lub niezgodne z Regulaminem nie będą brały udziału  
w Konkursie i zostaną trwale zniszczone. 

14. Przystępując do Konkursu, uczestnik tym samym akceptuje wszystkie warunki 
zawarte w niniejszym Regulaminie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych w ramach postępowania konkursowego. 

VI.  Wyniki Konkursu i nagrody 
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej „Małopolskiej Nocy 

Naukowców 2017”  www.nocnaukowcow.malopolska.pl w dniu 25 września 2017 r. 
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2. Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów i wyróżnionych odbędzie się 
29 września 2017 r., o godz. 18.00 w Kijów.Centrum w Krakowie, al. Krasińskiego 34, 
w trakcie inauguracji Małopolskiej Nocy Naukowców 2017. 

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór  w dniu 29 września 2017 r., 
podczas uroczystości rozdania nagród.  

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator dopuszcza odbiór nagrody przez osobę do 
tego upoważnioną, jedynie w dniu 29 września 2017 r., podczas ww. uroczystości.  
W przypadku odbioru przez osobę upoważnioną należy o tym fakcie poinformować 
Organizatora najpóźniej 28 września 2017 r.  

5. Odbiór nagrody ma zostać potwierdzony w punkcie informacyjnym w dniu  
29 września 2017 r. w Kijów.Centrum w Krakowie.  

6. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas „Małopolskiej Nocy Naukowców 
2017”, w dniu 29 września 2017 r. w Kijów.Centrum w Krakowie. 

7. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestnika Konkursu w celu odbioru 
nagrody w dniu 29 września 2017 r. 

8. Zwycięzcy i wyróżnieni w Konkursie o wynikach zostaną poinformowani telefonicznie 
i/lub pocztą elektroniczną. 

9. Odbiór nienagrodzonych prac  będzie możliwy tylko w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Małopolskiego, w Departamencie Rozwoju Gospodarczego  
ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków (pokój 108) do dnia 12 października 2017 r.  
Po tym terminie nieodebrane prace wraz z kartami zgłoszeniowymi zostaną 
zniszczone.  

10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

11. Regulamin może ulec zmianie. Informacje o wszelkich zmianach będą zamieszczane 
na stronie internetowej Małopolskiej Nocy Naukowców 2017  
www.nocnaukowcow.malopolska.pl.  

12. Dodatkowych informacji o Konkursie udziela Pani Maria Pasieka, Departament 
Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  
tel.: (12) 63-03-247, e-mail: nocnaukowcow.konkurs@umwm.pl. 


