
   

REGULAMIN 

konkursu „Fizyka jest wszędzie” 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 

w Tarnowskich Górach . Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta 

Tarnowskie Góry. 

2. Określenia użyte w regulaminie oznaczają: 

• Konkurs – konkurs „Fizyka jest wszędzie”; 

• Komisja konkursowa – komisja opiniująca wnioski konkursowe, dokonująca 

wyboru laureatów; 

• Uczestnik – Zespoły klasowe, koła naukowe, uczniowie indywidualni klas 7 i 8 

szkół podstawowych.  

• Zespół - grupa uczniów jednej klasy lub koła naukowego wraz z Opiekunem.  

W Zespole może być maksimum 4 osoby. 

• Opiekun - nauczyciel fizyki uczący w danej klasie. 

• Przedstawiciel ustawowy – osoba sprawująca pieczę nad małoletnim 

w rozumieniu art. 98 KRiO; 

• Zgłoszenie – wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu (skan lub zdjęcie wypełnionego 

i podpisanego formularza), oraz zgłoszony w formie elektronicznej film; 

• Film – będący odrębnym utworem film, stanowiący część zgłoszenia. 

 

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.01.2021 r. i trwa do 12.02.2021 r. do godziny 24:00.  

4. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji wiedzy na temat przedmiotu fizyka. 

5. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn.zm.). 

Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 

formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

 

§ 2. Zasady konkursu 

1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu, może być 

zespół klasowy, koła naukowe lub uczniowie indywidualni, pod kierunkiem 

nauczyciela fizyki, konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 7 i 8 szkół 

podstawowych. Ze względu na sytuację epidemiczną zachęca się do pracy zespołowej 

wykonywanej na odległość (np. poprzez aplikacje). 

2. Chętne klasy/uczniowie zgłaszają swój udział w Konkursie przez Opiekuna, 

wypełniając Formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego 

Regulaminu.  

3. Po otrzymaniu zgłoszenia na mail zwrotny zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji 

uczestnika  

4. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy: 

maria.galbas@strong-pc.pl wpisując w temacie wiadomości hasło „Fizyka jest wszędzie”. 



   

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane 

w Formularzu zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub 

adresu e-mail, co mogłoby uniemożliwić odszukanie uczestnika Konkursu lub 

wręczenie nagrody. 

Konkurs polega na przesłaniu filmu lub linku do filmu (max. 4-minutowego, 

rozdzielczość i proporcje obrazu: 720p: (1280px x 720px)) przedstawiającego 

doświadczenie fizyczne z wykorzystaniem odczynników ogólnie dostępnych w 

gospodarstwie domowym, lub utworu propagującego naukę fizyki.  

Wykonywane doświadczenie powinno być skonsultowane z nauczycielem w celu 

ustalenia niezbędnych zasad bezpieczeństwa zespołu/ucznia. W ustaleniach powinno 

być zawarte: 

- rodzaj doświadczenia 

- potrzebny sprzęt 

- dokładne wykonanie – czyli bezpieczny sposób przeprowadzenia doświadczenia. 

Nauczyciel (czyli opiekun zespołu/ucznia) ma prawo zadecydowania, czy proponowane 

przez zespół/ucznia doświadczenie jest bezpieczne. Nauczyciel powinien pozostać w 

kontakcie z opiekunem prawnym ucznia. 

6. . Przesłana praca powinna być opisana (imię i nazwisko twórcy (oraz klasa)/nazwa 

zespołu, nazwa szkoły). 

7. Komisja konkursowa, złożona z trzech pracowników Szkoły Podstawowej z 

Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach oraz jednego uczestnika 

zewnętrznego, wyłoni zwycięską pracę. 

8. W przyznaniu nagrody Komisja konkursowa będzie kierować się treścią merytoryczną 

nadesłanych prac, kreatywnością oraz poczuciem estetyki. 

9. Organizator będzie informował o werdykcie konkursu 22 lutego 2021 roku na stronie 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach  oraz 

mailowo na adres podany w zgłoszeniu uczestnictwa w konkursie.  

 

§ 3. Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie są nagrody książkowe i inne oraz dyplomy uczestnictwa. 

2. Informacja o sposobie przekazania nagrody zostanie udostępniona zwycięzcom przez 

Organizatora poprzez przesłanie wiadomości na podany w Formularzu zgłoszeniowym 

adres mailowy. 

§4. Prawa autorskie 

Uczestnik konkursu, biorąc w nim udział oświadcza, że przesłane materiały nie naruszają 

majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.  

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu jest dostępny za pośrednictwem strony Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach .  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem konkursu stosuje się przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

3. Nadesłanie filmu jest jednoznaczne z akceptowaniem Regulaminu konkursu.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celach związanych z organizacją, 

przeprowadzeniem Konkursu i przyznaniem nagród.  



   

5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału, a w przypadku 

przyznania nagrody – do jej wydania. 

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków konkursu 

w czasie trwania konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem konkursu i nie wpłynie na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Zmiany te nie mogą naruszać praw 

już nabytych przez uczestników konkursu. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną o tym 

fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach  



   

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Fizyka jest wszędzie” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Część IA – dane Opiekuna Zespołu/Ucznia 

1. Imię i nazwisko Opiekuna (nauczyciel): … 

2. Adres siedziby szkoły,: … 

3. Klasa (zespół), która wyraziła chęć uczestnictwa w konkursie: … 

4. Numer telefonu Opiekuna (nieobowiązkowe),: … 

5. Adres e-mail Opiekuna lub Szkoły,: … 

6. Nazwa filmu: … 
 

Część IB – dane Uczestnika/ Uczestników zespołu  

 

1. Imię i nazwisko Uczestnika: … 

2. Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego**: … … 

3. Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza Uczestnik Konkursu: … 

4. Klasa (zespół) 
 

1. Imię i nazwisko Uczestnika: … 

2. Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego**: … … 

3. Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza Uczestnik Konkursu: … 

4. Klasa (zespół) 
 

1. Imię i nazwisko Uczestnika: … 

2. Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego**: … … 

3. Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza Uczestnik Konkursu: … 

4. Klasa (zespół) 
 

1. Imię i nazwisko Uczestnika: … 

2. Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego**: … … 

3. Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza Uczestnik Konkursu: … 

4. Klasa (zespół) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   



   

Część II – Oświadczenia i zgody: 

 
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki; 

2. Oświadczam, że jestem autorem/przedstawicielem ustawowym autora* Filmu załączonego do 

Zgłoszenia; 

3. Oświadczam, że przysługują mi/autorowi* autorskie prawa osobiste, wyłączne i 

nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Filmu, którymi to prawami mogę 

swobodnie rozporządzać; 

4. Oświadczam, że przysługujące mi/autorowi* autorskie prawa nie naruszają praw osób 

trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich; 

  

…………………………………………………………………………………….. 
Miejscowość, data i podpis Uczestnika/przedstawiciela ustawowego Uczestnika** 

  

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 

13 w Tarnowskich Górach i z siedzibą przy ul Armii Krajowej 1, 42-609 Tarnowskie 

Góry, moich danych osobowych / danych osobowych autora zawartych w Formularzu 

zgłoszeniowym w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu w 

szczególności na opublikowanie na stronie Organizatora informacji o wynikach konkursu. 

6. Wyrażam zgodę̨ na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanego Filmu w 

dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu i realizacji jego celów, w 

szczególności na upublicznienie mojego/autora wizerunku. Jednocześnie, w przypadku 

przyznania mojej pracy (Zgłoszeniu) jednej z nagród w konkursie, wyrażam zgodę na 

przekazanie na rzecz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w 

Tarnowskich Górach bez osobnego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do 

Filmu zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych 

(Dz.U. 2019 poz. 1231 ze zm.) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 

50 tej ustawy, w szczególności: zamieszczanie ich w Internecie oraz w innych formach 

utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, 

optyczne, CD-ROM), wprowadzania do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie (w 

tym poprzez prezentowanie na wystawach w celu upowszechniania wiedzy prewencyjnej 

o tematyce Konkursu). 

  

…………………………………………………………………………………….. 
Miejscowość, data i podpis Uczestnika/przedstawiciela ustawowego Uczestnika** 

 

 

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 

** W przypadku Uczestnika Konkursu będącego osobą niepełnoletnią 

 

 

 

 

 



   

 

 

Część III - Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach konkursu 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że: 

• administratorem danych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 13, ul. Armii Krajowej 1, Tarnowskie 

Góry 42-609, tel. 32 284 17 70, e-mail: sp13tg@strong-pc.pl; 

• dane osobowe przetwarzamy w celu organizacji i przeprowadzania konkursu na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 

lit. a RODO) oraz przyznania zwycięzcom nagród na podstawie wykonania umowy – regulaminu konkursu (art. 6 ust. 1 

lit. b RODO);  

• dane podają Państwo dobrowolnie jednak w przypadku odmowy podania danych opiekuna i uczestnika zgłoszenie nie 

zostanie przyjęte; 

• odbiorcami danych będą firmy dostarczające systemy informatyczne organizatorowi konkursu; nie będziemy 

przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich; 

• dane będziemy przechowywać do momentu wycofania przez Państwa zgody, a w przypadku zwycięzców przez 10 lat; 

• zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, wówczas prosimy o kontakt mailowy z administratorem danych; 

• przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, które 

w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdyby 

przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO; 

• mogą Państwo również przenieść swoje dane (w szczególności film) do innego administratora, wówczas prosimy 

wskazać ten podmiot, któremu mamy przesłać Państwa dane; 

• nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować na podstawie danych; 

• w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo 

kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@protecton.pl 

 


