Regulamin konkursu dla uczniów
szkół ponadpodstawowych oraz klas
7 i 8 szkół podstawowych
„Mistrzowie i patrioci”
organizowanego w 80. rocznicę
wybuchu II wojny światowej
I. ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu „Mistrzowie i patrioci” („Konkurs”) jest Fundacja Instytut Łukasiewicza z siedzibą w Krakowie 30-105, ul. Jaskółcza 4/1 („Organizator”).
2. Konkurs jest przeprowadzany w ramach projektu „Mistrzowie i patrioci”. Kampania edukacyjna
i konkurs dla młodzieży w 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej („Projekt”), współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
3. Projekt jest objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

II. CELE KONKURSU
1. Kształtowanie poprzez sport postaw patriotycznych młodzieży.
2. Podnoszenie poziomu wiedzy na temat zasług polskich sportowców dla niepodległości.
3. Promowanie patriotycznych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu
wśród młodzieży.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży – uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas 7 i 8
szkół podstawowych („Uczestnicy”).
2. Warunkami udziału w Konkursie jest wykonanie następujących czynności opisanych poniżej:
a) wykonanie przez Uczestnika pod opieką nauczyciela („Nauczyciela”) samodzielnej
pracy („Pracy”), o której mowa w pkt IV 1–3 Regulaminu.
b) dostarczenie Pracy drogą mailową na adres konkurs@instytutlukasiewicza.pl w sposób
i w terminie, które zostały określone w pkt IV 4–6 Regulaminu.
c) wypełnienie Karty Zgłoszenia („Karty Zgłoszenia”) przez Nauczyciela i rodzica/opiekuna
prawnego („Opiekuna”), z zastrzeżeniem pkt III 3 Regulaminu, uwzględniającej niezbędne
oświadczenia, i dostarczenie jej w formie papierowej drogą pocztową na adres: Fundacja Instytut Łukasiewicza, ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków, lub w formie skanu drogą
mailową na adres konkurs@instytutlukasiewicza.pl, zgodnie z pkt IV 7–8 Regulaminu.
3. W przypadku, gdy Uczestnik jest osobą pełnoletnią w dniu składania Pracy, Kartę Zgłoszeniową wypełnia osobiście.
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IV. ZADANIE KONKURSOWE
1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy pisemnej na jeden z trzech wymienionych poniżej tematów:
1) Halina Konopacka, Helena Marusarzówna, Bronisław Czech, Janusz Kusociński, Maria Kwaśniewska, Józef Noji, a może ktoś inny? Który z mistrzów polskiego sportu zaangażowany
w walkę o losy Ojczyzny jest Ci najbliższy? Napisz, dlaczego jego życiorys może być inspiracją i stanowić wzór patriotyzmu.
2) J ak wyglądało życie młodego sportowca 80, 90 lat temu, a jak dziś? Z jakimi przeżyciami
wiązało się reprezentowanie kraju, który dopiero odzyskał niepodległość? Czy współcześnie
uprawianie sportu można łączyć z patriotyzmem?
3) B
 yliśmy patriotami. Ten patriotyzm był w nas – mówiła o przedwojennych sportowcach Maria
Kwaśniewska, lekkoatletka, brązowa medalistka olimpijska z Berlina (1936 r.). Na podstawie życiorysu sportowca wybranego z listy zaprezentowanej poniżej udowodnij, że ideały
przyświecające sportowcom nieodłącznie związane są z miłością do Ojczyzny:
Janusz Kusociński
Halina Konopacka
Maria Kwaśniewska
Stanisław Marusarz
Helena Marusarzówna
Józef Noji
Antoni Maszewski
Bronisław Czech
Leszek Lubicz-Nycz
Eugeniusz Lokajski
Jerzy Iwanow-Szajnowicz
2. Praca powinna być samodzielnie wykonana przez Uczestnika pod opieką Nauczyciela. Uczestnik może korzystać z dostępnych opracowań (np. biografii sportowców), jednak nie może wykorzystywać fragmentów cudzych prac bez podania ich źródła.
3. Praca powinna liczyć co najmniej 1 stronę A4 maszynopisu (ok. 1800 znaków).
4. Praca powinna zostać dostarczona wyłącznie w formacie .doc lub .docx, jako załącznik
do e-maila wysłanego na adres konkurs@instytutlukasiewicza.pl. W tytule e-maila należy
obowiązkowo wpisać: imię, nazwisko i nazwę szkoły Uczestnika (np. Jan Kowalski, I Liceum
Ogólnokształcące w Wieliczce).
5. Praca powinna zostać skutecznie dostarczona na adres konkurs@instytutlukasiewicza.pl do
dnia 20 października 2019 r. O zakwalifikowaniu Pracy decyduje data wpływu.
6. W odpowiedzi na wpłynięcie Pracy na adres konkurs@instytutlukasiewicza.pl Organizator
każdorazowo wyśle potwierdzenie otrzymania Pracy. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia w ciągu 24 h od momentu nadesłania Pracy prosimy o kontakt z Organizatorem pod
numerem 12 298 40 48, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.30.
7. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres: Fundacja Instytut Łukasiewicza, ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków lub w formie skanu mailowo na adres
konkurs@instytutlukasiewicza.pl. Przed wysłaniem prosimy sprawdzić, czy wszystkie pola
Karty Zgłoszenia zostały prawidłowo uzupełnione.
8. Wypełniona Karta Zgłoszenia powinna zostać skutecznie dostarczona na adres:
Fundacja Instytut Łukasiewicza, ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków lub adres mailowy
konkurs@instytutlukasiewicza.pl do dnia 21 października 2019 r.
9. Uczestnicy, którzy zgodnie z harmonogramem dostarczą Pracę, jednak nie dostarczą w terminie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia, nie zostaną zakwalifikowani do udziału w Konkursie.
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V. OCENA PRAC
1. Po 21 października 2019 r. w celu oceny Prac zbierze się Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. W skład Komisji mogą wejść także osoby zaproszone przez Organizatora.
2. W pierwszej kolejności Organizator sprawdzi zgodność nadesłanych Prac i Kart Zgłoszenia
z Regulaminem.
3. Przedmiotem oceny merytorycznej będą przede wszystkim: związek Pracy z jednym z trzech
tematów określonych w Regulaminie, oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu, poziom zaangażowania i wysiłku Uczestnika oraz walory literackie tekstu.
4. Komisja Konkursowa wyłoni pięć zwycięskich prac oraz do sześćdziesięciu prac wyróżnionych.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

VI. NAGRODY
1. Zwycięzcy Konkursu oraz autorzy prac wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Dla każdego ze zwycięzców Konkursu przewidziano nagrodę w postaci iPada.
3. Każdy z autorów prac wyróżnionych otrzyma jedną z następujących nagród: głośnik bezprzewodowy JBL, czytnik e-booków Kindle, profesjonalne słuchawki, aparat fotograficzny Instax,
powerbank. Przydziału nagród dokona Komisja Konkursowa.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 20 grudnia 2019 r.
5. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystości, która zostanie zorganizowana w Warszawie w wybrany dzień między 30 listopada 2019 r. a 20 grudnia 2019 r. O miejscu
i czasie uroczystości zostaną poinformowani autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac oraz
szkoły, do których uczęszczają – z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem.
6. Organizator przewidział nagrody pocieszenia w postaci gier planszowych „Mistrzowie i patrioci”. Nagrody pocieszenia zostaną wysłane pocztą na adresy szkół.
7. Wybrane Prace zostaną opublikowane przez Organizatora w publikacji podsumowującej Projekt oraz na stronie internetowej www.mistrzowieipatrioci.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fragmentów Prac oraz ich korekty językowej.
8. W przypadku laureatów pierwszego miejsca, nagrodzonych tabletem APPLE iPad 10.2 (2019)
32GB Wi-Fi+Cellular o wartości brutto 2226,30 zł, organizator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody. Od łącznej wartości nagród Organizator
potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego
podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do art. 30 ust 1 pkt 2 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. i odprowadzi do właściwego urzędu
skarbowego.

VII. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik wraz z Opiekunem oświadczają, że Uczestnikowi przysługują pełne prawa do Pracy
i że prawa te nie są ograniczone w żaden sposób.
2. Uczestnik wraz z Opiekunem udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie Pracy w całości lub w części, na wszystkich polach
eksploatacji znanych w dniu ogłoszenia niniejszego Regulaminu.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU
1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika, Nauczyciela i Opiekuna jako administrator
danych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Karcie Zgłoszenia załączonej do Regulaminu.
2. Uczestnik wraz z Nauczycielem i Opiekunem wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunków, które mogą zostać utrwalone podczas uroczystości wręczenia nagród.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku znajduje się w Karcie Zgłoszenia.

IX. KONTAKT Z ORGANIZATOREM
1.O
 rganizator udziela dodatkowych informacji mailowo (konkurs@instytutlukasiewicza.pl) oraz
telefonicznie (12 298 40 48).
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Załącznik:
Karta Zgłoszenia

