Regulamin ogólnopolskiego konkursu
na projekt gier planszowych
pt. INŻYNIEROWIE DLA NIEPODLEGŁEJ POLSKI
I. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna
Organizacja Techniczna

(FSNT-NOT) z siedziba przy ul. Czackiego 3/5, 00-043

Warszawa tel. 22 250 22 10
II. SKŁAD KOMISJI
• 1 etap – Eliminacje szkolne – nauczyciele i uczniowie danej szkoły
• 2 etap – Eliminacje Okręgowe – przedstawiciele Organizatora, Wojewódzkich
Ośrodków Metodycznych i Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT,
zaproszeni eksperci
• 3 etap – Eliminacje Ogólnopolskie – przedstawiciele Ministerstwa Edukacji
i Nauki, Organizatora, Partnerów i Sponsorów.

III. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji i projektu edukacyjnej gry planszowej
o tematyce poświęconej historii polskiej myśli technicznej, biografii i dorobku słynnych
wynalazców i konstruktorów działających w kraju i zagranicą.

IV. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz szkół
ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące i technika oraz branżowe szkoły I-go
stopnia ) na terenie całego kraju.
2. Projekt może być tworzony indywidualnie bądź w zespołowo.
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V. CELE PROJEKTU
• kształcenie zdolności pozyskiwania i wykorzystywania posiadanej wiedzy
w praktyce,
• pozyskiwanie umiejętności nauki poprzez zabawę,
• rozwój wyobraźni, kreatywności i zaradności,
• wzmacnianie poczucia własnych możliwości i umiejętności pracy zespołowej,
• rozbudzanie wyobraźni technicznej, rozwijanie pomysłowości i twórczego myślenia,
• zdobycie wiedzy o krajowych i międzynarodowych osiągnięciach i wynalazkach
polskich uczonych, inżynierów i techników,
• odkrycie pasjonującego świata nauk ścisłych i technicznych,
• budowa poczucia dumy narodowej i patriotyzmu.

VI. HARMONOGRAM KONKURSU
1 etap – eliminacje szkolne – termin: 10.09-15.11.2021
Najlepsze prace wybierają uczniowie i nauczyciele danej szkoły. Na szczeblu szkolnym
dodatkowo należy wziąć również pod uwagę efektywną i twórczą pracę zespołową
uczniów.
Wybrane przez Komisję Szkolną prace należy przekazać na adres mailowy terenowej
jednostki organizacyjnej Naczelnej Organizacji Technicznej z dopiskiem konkurs
w terminie do 31 października 2021 r.
Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach I etapu do 15 listopada 2021 r.
2 etap – Warsztaty „Inżynieria gier planszowych” – termin: do 31 stycznia 2022
Autorzy najlepszych projektów gier planszowych wyłonieni w I etapie konkursu wezmą
udział w interaktywnych warsztatach internetowych.
Osoby, które zaliczą Warsztaty z oceną pozytywną, przechodzą do III etapu konkursu.
3 etap – eliminacje ogólnopolskie - termin: do 30 kwietnia 2022
Wyboru najlepszych prac dokonają przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki,
Organizatora, Partnerów i Sponsorów.
Gala Finałowa odbędzie się w Warszawskim Domu Technika.
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Na uroczysty finał konkursu zostaną zaproszeni finaliści i laureaci konkursu wraz ze swymi
opiekunami.
VII. WARUNKI, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ PRACA
1. Na konkurs uczestnicy mogą przesłać tylko jedną pracę konkursową.
2. Do każdej pracy konkursowej musi być dołączony formularz zgłoszeniowy
wraz z załącznikami.
3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników,
nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio
niepublikowane.
4. Proponowany projekt, podpisany przez autorów, powinien być przedstawiony
w formie plansz, rysunków, zdjęć oraz opisu i przesłany pocztą elektroniczną
na adres terenowej jednostki organizacyjnej FSNT-NOT w rejonie szkoły,
w której uczy się autor projektu.
5. Do pracy powinny być dołączone następujące informacje:
• opis projektu, zawierający cel, zasady działania oraz informację,
• dla kogo przeznaczony jest projekt gry planszowej ( grupy wiekowe), itp. max.
3500 znaków ze spacjami),
• opis przebiegu pracy (2000 znaków)
• szczegółowa instrukcja użytkowania gry planszowej,
• jakie elementy/części składowe, powinien posiadać przedstawiony projekt gry
planszowej,
VIII. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Przedmiotem oceny na każdym szczeblu eliminacji powinny być:
1. oryginalność i pomysłowość,
2. walory edukacyjne,
3. zgodność z tematem,
4. przejrzystość zasad gry,
5. estetyka zgłoszonego projektu,
6. dostępność materiałów.
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IX. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Ogólnopolskie Jury Konkursu przyznaje I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w
kategorii szkoła podstawowa, liceum i technikum oraz jedną Nagrodę Specjalną
Prezesa FSNT-NOT; wyróżnienia przyznaje także Stowarzyszenie Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów (współorganizator konkursu). Lista laureatów
konkursu będzie publikowana na stronie www.not.org.pl oraz w „Biuletynie
Informacyjnym

FSNT-NOT”

oraz

„Przeglądzie

Technicznym

–

gazecie

inżynierskiej”.
2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu w terminie do 30
kwietnia 2022 r. na adres mailowy szkoły lub nauczyciela - opiekuna.
3. Osoby, których projekty zostały zakwalifikowane do finału ogólnopolskiego,
otrzymują tytuł finalisty. Dyplomy dla finalistów zostaną przesłane pocztą na adres
szkoły.
X. UWAGI KOŃCOWE
Zaleca się wykonywanie prac przez zespoły uczniowskie (maks. 3 osoby - Ilość osób
powinna być odpowiednia do stopnia trudności wykonanego projektu).
1. Szkoły, które zechcą wziąć udział w konkursie powinny zgłosić się do terenowej

jednostki organizacyjnej FSNT-NOT w rejonie szkoły podając dokładny adres
(również województwo, powiat) oraz skład uczestników.
2. Przesyłając prace pod wskazany adres mailowy należy podać ( formularz

zgłoszeniowy):
• dane uczniów wykonujących prace,
• adres szkoły z której pochodzi praca/pełna nazwa, telefon kontaktowy i adres email,
• dane nauczyciela prowadzącego pracę (tytuł naukowy, imię nazwisko, nauczany
przedmiot, email, telefon).
3. Do pracy należy dołączyć następujące wypełnione i podpisane załączniki:
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• formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie „Inżynierowie dla Polski
Niepodległej” (załącznik nr 1 do Regulaminu).
• potwierdzenie akceptacji regulaminu oraz zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie
wizerunku, podpisany przez nauczyciela (załącznik nr 2)
• zgoda na udział dziecka w konkursie oraz potwierdzenie akceptacji regulaminu
konkursu (załącznik nr 3)
•

zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku” oraz „zgoda na nieodpłatne
przekazanie na rzecz FSNT NOT praw autorskich do wykonanych projektów gier
planszowych” podpisany przez rodzica, przedstawiciela ustawowego, opiekuna
prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu, (załącznik nr 4).

5

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administratorem

danych

osobowych

uczestników

Konkursu,

opiekunów

niepełnoletnich uczestników Konkursu jest:
• Federacja

Stowarzyszeń

Naukowo-Technicznych

Naczelna

Organizacja

Techniczna
z siedzibą w Warszawie (00-043), ul. Czackiego 3/5, www.not.org.pl.
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail
sekretariat@not.org.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby.
• Inspektor ochrony danych został wyznaczony. Kontakt z inspektorem ochrony
danych jest możliwy pod: iod@not.org.pl

ODBIORCY DANYCH
• Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy FSNT-NOT
upoważnieni

do

przetwarzania

danych

osobowych,

członkowie

Jury,

współorganizatorzy Konkursu, przedstawiciele Ministerstwa, oraz podmiotów które
udzielą patronatu, lista wskazanych Ministerstw zostanie opublikowana na stronie
www.not.org.pl
• Dane osobowe laureatów konkursu, nauczycieli oraz osób odbierających nagrody
mogą być przekazane również Fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów
formalnych związanych z otrzymaniem nagród, lista Fundatorów opublikowana
zostanie na stronie www.not.org.pl
• Dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom i organom
upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
ŹRÓDŁO DANYCH
Dane osobowe zostały/będą uzyskane w ramach przesłanego do nas zgłoszenia na
konkurs.
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PODSTAWY PRZETWARZANIA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe są przetwarzane:
•

Na podstawie akceptacji przez Panią/Pana niniejszego regulaminu Konkursu, tj. na podstawie art.
6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO, tj. w celu
organizacji i przeprowadzenia Konkursu „”, umożliwienia wzięcia udziału w Konkursie,
opublikowania informacji

•

o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej www.not.org.pl.

•

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. art. 6 ust.
1 lit f RODO), którym jest promocja Konkursu oraz realizacja celów archiwizacyjnych i wykazanie
przestrzegania zasady rozliczalności wymaganej przepisami RODO, a także jeżeli będzie to
zasadne obrona, ustalenie lub dochodzenie roszczeń przez Administratora.

•

Na podstawie zgody art. 6 lit. a RODO w powiązaniu z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych

–

dotyczy

to

przetwarzania

Pani/Pana

danych

w postaci Pani/Pana wizerunku.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane będą przez cały czas trwania Konkursu. Dane przetwarzane na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania, złożenia wniosku o
usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
W celach archiwizacyjnych dane będą przetwarzane przez okres do 10 lat. 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 Administratora.
PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo do:
•

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

•

przenoszenia danych;

•

sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;

•

do ich usunięcia;

•

prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

•

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ograniczenia w korzystaniu ze wskazanych praw może wynikać wyłącznie z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
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•

W sytuacji, gdy osoba, której dane są przetwarzane w związku z Konkursem uzna, że przetwarzanie
jej danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym przepisy
RODO ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce – do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).

WYMÓG PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym
przepisami niniejszego Regulaminu Konkursu będzie skutkować brakiem możliwości udziału w
konkursie.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA
Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników konkursu oraz osób wskazanych w
załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
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Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W KONKURSIE GRY PLANSZOWEJ PT.
„INŻYNIEROWIE DLA NIEPODLEGŁEJ POLSKI”
(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)
DANE UCZNIA LUB ZESPOŁU UCZNIOWSKIEGO:
Imię i nazwisko, data urodzenia, klasa
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

DANE SZKOŁY
Pełna nazwa szkoły.....................…………………………….…………………………………………………
Ulica ……………………………………………….………………………………………….……………………….
Kod pocztowy/ miasto…………………………………………………………...………………………...………
Województwo ……….…………………………………………………………………………………………….
Tel./ fax

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

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………..……..
Tytuł naukowy, imię i nazwisko nauczyciela nadzorującego pracę
……………………………………………………………………………………………………………………....
Telefon kontaktowy:............................................................................................................................. .....
Email:……………………………………………………………………………………………..………………..
TYTUŁ PRACY KONKURSOWEJ - (Tytuł proszę podać w języku polskim)
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………

Czy do formularza dołączono prototyp/model/makietę projektu ?
TAK/ NIE *niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2

POTWIERDZENIE AKCEPTACJI REGULAMINU KONKURSU
„INŻYNIEROWIE DLA NIEPODLEGŁEJ POLSKI”
I ZGODA NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu ‘’INŻYNIEROWIE DLA NIEPODLEGŁEJ

POLSKI”

i akceptuję jego warunki.

…………………………..

…….………………………

data

czytelny podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku w związku z udziałem w Konkursie w postaci zdjęć, filmów,
nagrań oraz na jego rozpowszechnianie – przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną
Organizację Techniczną i współorganizatorów konkursu, współpracujące Ministerstwa oraz Fundatorów nagród.
Niniejsza zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie wizerunku na stronach internetowych
jak i innych mediach, w prasie oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych w celu promocji, informowania i
przedstawienia relacji z gali finałowej konkursu i innych wydarzeń związanych z konkursem. Niniejsza zgoda
odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie rozpowszechniania wizerunku.

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

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

data

czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego
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Załącznik nr 3
ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE
„INŻYNIEROWIE DLA NIEPODLEGŁEJ POLSKI” ORAZ
POTWIERDZENIE AKCEPTACJI REGULAMINU KONKURSU
ZGODA NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU*
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu „INŻYNIEROWIE DLA NIEPODLEGŁEJ POLSKI”
i akceptuję jego warunki.
……………………………

………………………………

data

czytelny podpis

Jako Przedstawiciel ustawowy/Opiekun prawny Uczestnika Konkursu, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
lup podopiecznego w Konkursie „INŻYNIEROWIE DLA NIEPODLEGŁEJ POLSKI” .
……………………………

………………………………

data

czytelny podpis

Jako Przedstawiciel ustawowy / Opiekun prawny Uczestnika Konkursu, wyrażam zgodę na przekazanie praw
autorskich do projektu gry planszowej wykonanej w ramach Konkursu „INŻYNIEROWIE DLA NIEPODLEGŁEJ
POLSKI” na rzecz Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

……………………………

……………………………

data

czytelny podpis

Wyrażam zgodę na utrwalanie wizerunku mojego dziecka/ podopiecznego w związku z udziałem w Konkursie
w postaci zdjęć, filmów, nagrań oraz na jego rozpowszechnianie – przez Federację Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych Naczelną Organizację Techniczną i współorganizatorów konkursu, współpracujące Ministerstwa oraz
Fundatorów nagród.
Niniejsza zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie wizerunku na stronach internetowych
jak i innych mediach, w prasie oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych w celu promocji, informowania
i przedstawienia relacji z gali finałowej konkursu i innych wydarzeń związanych z konkursem. Niniejsza zgoda
odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie rozpowszechniania wizerunku.
……………………………

………………………………

data

czytelny podpis

*Zgoda Przedstawiciela ustawowego / Opiekuna prawnego jest wymagana, jeżeli Uczestnik Konkursu nie ukończył
18 roku życia. Bez takiej zgody praca nie weźmie udziału w Konkursie.
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