
 

 

Regulamin Konkursu o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego VII edycji programu - rok szkolny 
2022/2023 „Być jak Ignacy”. Zostań ambasadorem nauki. 

(zwany dalej: „Regulaminem”) 
 

 
Rozdział 1 

Postanowienia Ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przystąpienia i uczestnictwa w konkursie oświatowym 
pozwalającym na zdobycie wiedzy w zakresie, o którym mowa w ust. 3 poniżej (zwanym dalej: 
„Konkursem”), organizowanym przez K&Y spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Poznaniu (60-281), przy ul. Heweliusza 18, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000524078, NIP: 7831716992, REGON: 
302824061, (zwaną dalej: „Organizatorem”),  

2. Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego 
Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie (01-224), ul. Kasprzaka 25, wpisanej do Rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000210832, NIP: 5262781188, REGON: 015768502 (zwana dalej: „Fundacją”). 

3. Celem Konkursu jest: 
a) popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów szkół podstawowych, 
b) rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu 

naftowego i gazowego, 
c) popularyzacja wiedzy na temat innych polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć  

i dokonań, 
d) popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych i historii polskiej myśli technicznej, 
e) kształtowanie postaw patriotycznych, 
f) promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu, obserwowaniu, 

tworzeniu sytuacji bliskich naukowym dziedzinom wiedzy. 
4. Konkurs organizowany jest przy wykorzystaniu serwisu internetowego dostępnego pod 

adresem www.bycjakignacy.pl (zwany dalej: „Platformą „Być jak Ignacy””), który prowadzony 
jest przez Organizatora. Dostęp do przedmiotowego serwisu internetowego, w tym 
materiałów, narzędzi i treści tam zamieszczanych przez Organizatora i uczestników Konkursu 
- jest wyłącznie możliwy dla zarejestrowanych, zgodnie z niniejszym Regulaminem 
uczestników Konkursu.  Korzystanie z Platformy „Być jak Ignacy” odbywa się zgodnie z 
Regulaminem Korzystania z Platformy „Być jak Ignacy”, który dostępny jest pod adresem 
internetowym www.bycjakignacy.pl. 

5. Organizator może zaprosić patronów Konkursu. 
6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Fundacja. 
7. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych i innych placówek  oświatowo-edukacyjno-

wychowawczych, publicznych i niepublicznych oraz nauczycieli w nich pracujących,  
funkcjonujących w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, które 



 

 

kierują swoje programy oświatowo- edukacyjno-wychowawcze do dzieci i młodzieży szkolnej 
w wieku uczniów szkół podstawowych (zwanych dalej: „Szkołą” lub „Szkołami”)  i które spełnią 
warunki uczestnictwa w Konkursie  zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. Zapewnienie możliwości korzystania z 
materiałów edukacyjnych, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 7 lit. a poniżej i Platformy „Być 
jak Ignacy” stanowi realizację celów statutowych Fundacji. 

9. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
10. Konkurs trwa od dnia 5 września 2022 r. do 31 maja 2023 r. i składa się z 8 (ośmiu) etapów: 

§ I etap od 1 października 2022 r.  do 31 października 2022 r., dotyczy cząstek 
elementarnych i chemii w życiu codziennym (Maria Skłodowska-Curie) 

§ II etap od 1 października 2022 r. do 30 listopada 2022 r. dotyczy wody, wyporności i 
życia podwodnego (Stefan Drzewiecki) 

§ III etap od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dotyczy astronomii i układu 
słonecznego (Mikołaj Kopernik) 

§ IV etap od 1 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. dotyczy kryptologii i matematyki 
(Marian Rejewski) 

§ V etap od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. dotyczy sił natury 
§ VI etap od 1 lutego 2023 r. do 31 marca 2023 r. dotyczy komunikacji i języków na 

świecie 
§ VII etap od 1 kwietnia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. dotyczy optyki 
§ VIII etap od 1 kwietnia 2023 r. do 31 maja 2023 r. dotyczy podstaw ekonomii 

 w liczbie pojedynczej zwany dalej: „Etapem” a w mnogiej „Etapami”. 
11. Do Konkursu można zgłaszać się w terminie, o którym mowa w Rozdziale 3 ust. 3 niniejszego 

Regulaminu. 
12. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.bycjakignacy.pl 

oraz w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu. 
 

Rozdział 2 
Uczestnicy Konkursu, Koła Naukowe 

 
1. W Konkursie uczestniczyć mogą uczniowie Szkół w zespołach od 2 – do 20 członków, zwanych 

dalej: „Kołami Naukowymi”.  
2. Uczniowie mogą być członkami Kół Naukowych za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. 
3. W Szkole może działać dowolna ilość Kół Naukowych, przy czym Koła Naukowe muszą składać 

się wyłącznie z uczniów i od jednego do dwóch nauczycieli z tej Szkoły. Koło Naukowe może 
być prowadzone maksymalnie przez dwóch nauczycieli. Nauczyciel może uczestniczyć tylko 
w jednym Kole Naukowym. Uczeń może uczestniczyć tylko w jednym Kole Naukowym.  

4. Przystąpienie i uczestnictwo w Konkursie jest możliwe po założeniu Koła Naukowego.  Koło 
Naukowe może założyć nauczyciel pracujący w Szkole, w której zakładane jest Koło Naukowe.  
Taki nauczyciel może być założycielem tylko jednego Koła Naukowego (zwany dalej: 
„Nauczycielem-Założycielem”).  Nauczyciel-Założyciel Koła Naukowego prowadzi założone 



 

 

Koło Naukowe, a ponadto poza innymi zadaniami określonymi w niniejszym Regulaminie jest 
osobą, z którą kontaktować będzie się Organizator we wszystkich sprawach związanych z 
udziałem w Konkursie. Drugi nauczyciel wspomaga Nauczyciela – Założyciela w zakresie i na 
zasadach przez niego określonych.  

5. Uczestnictwo uczniów w Kole Naukowym wymaga zgody Nauczyciela-Założyciela.  
6.  Koła Naukowe mogą być tworzone w trzech kategoriach: 

a) Koła Naukowe dla uczniów klas od 1 do 3, 
b) Koła Naukowe dla uczniów klas od 4 do 6, 
c) Koła Naukowe dla uczniów klas od 7 do 8 (zwane dalej: „Kategoriami”). 

7. Nauczyciel-Założyciel i Szkoła, w ramach której Koło Naukowe funkcjonuje, zobowiązani są: 
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a) zapewnić funkcjonowanie Koła Naukowego w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych 
w szkole, świetlicy lub innej placówce oświatowo-edukacyjnej lub w formie zdalnego 
nauczania. Ilość godzin lekcyjnych Koła Naukowego to minimum 16, realizowanych od 1 
października 2022 r. do 31 maja 2023 r.  Zajęcia mogą być prowadzone w oparciu o 
przekazane przez Organizatora materiały edukacyjne (scenariusze i prezentacje 
multimedialne) przeznaczone dla klas 1-3, 4-6 i 7-8 w ośmiu 2-godzinnych blokach 
lekcyjnych zajęć, poświęconych kolejno zagadnieniom:  
1) cząstek elementarnych i chemii w życiu codziennym,  
2) wody, wyporności i życia podwodnego,  
3) astronomii i układu słonecznego,  
4) kryptologii i matematyki,  
5) sił natury,  
6) komunikacji i języków na świecie,  
7) optyki,  
8) podstaw ekonomii,  

b) zaplanować i przeprowadzić działania promujące Koło Naukowe w społeczności lokalnej, 
c) zaprezentować Organizatorowi efekty działania Koła Naukowego i jego wpływu na 

społeczność szkolną, 
d) zapewnić salę dydaktyczną do realizacji zajęć w ramach Koła Naukowego spełniającą wymogi 

bezpieczeństwa i higieniczne warunków pobytu uczniów w szkole albo przeprowadzić zajęcia 
w formie zdalnego nauczania.  

8. Koła Naukowe mogą realizować działania i zadania konkursowe – które będą publikowane na 
Platformie „Być jak Ignacy”, za które Koła Naukowe mogą gromadzić punkty zgodnie z 
Rozdziałem 4 niniejszego Regulaminu. 

9. Uczestniczące w Konkursie Koła Naukowe mogą wykonywać i zgłosić pracę konkursową – 
zgodnie z postanowieniami Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu (zwane dalej: „Pracami 
Konkursowymi”).  

 
Rozdział 3 

Zgłoszenia do Konkursu i warunki udziału w Konkursie 
 

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest utworzenie konta Koła Naukowego przy pomocy 
formularza rejestracyjnego na stronie http://www.bycjakignacy.pl/. Nauczyciel-Założyciel– 
zakłada konto Koła Naukowego i wypełnia formularz zgłoszeniowy Koła Naukowego, 
zmieszczony na stronach serwisu http://www.bycjakignacy.pl/, w którym w szczególności 
podaje: nazwę Koła Naukowego, dane Szkoły tj. nazwę, adres pocztowy, imię i nazwisko oraz 
numer telefonu Nauczyciela- Założyciela, liczbę uczniów w Kole Naukowym, wybiera 
Kategorię.  

2. Nauczyciele – Założyciele i inni nauczyciele uczestniczący w Kole Naukowym mają obowiązek 
zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminem Platformy „Być jak Ignacy”, 
przedstawić wspomniane regulaminy rodzicom uczniów uczestniczących w Kole Naukowym 
oraz złożyć wymagane Regulaminem zgody i oświadczenia. Za ucznia oświadczenie członka 
Koła Naukowego, w tym w zakresie udzielenia stosownych oświadczeń i zgód wynikających z 
treści formularza, stanowiącego załącznik nr 1 i 2 niniejszego Regulaminu, składa 
przedstawiciel ustawowy. Nauczyciel-Założyciel Koła Naukowego jest zobowiązany przesłać 
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prawidłowo wypełnione oświadczenia, w tym oświadczenia przedstawicieli ustawowych 
uczniów danego Koła Naukowego poprzez konto Koła Naukowego na stronie 
www.bycjakignacy.pl.  

3. Nauczyciele-Założyciele Kół Naukowych mogą rejestrować Koła Naukowe od dnia 5 września 
2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. Do Konkursu można zgłosić Koło Naukowe na każdym Etapie 
trwania Konkursu. 

4. Aby ubiegać się o nagrodę główną, czyli tytuł Naukowej Szkoły Roku należy przesłać Pracę 
Konkursową. 

5. W ramach jednej Szkoły do Konkursu przystąpić może dowolna liczba Kół Naukowych. 
 

Rozdział 4 
Prace Konkursowe 

 
1. Przez cały czas trwania Konkursu Koła Naukowe mogą wybrać jeden z tematów 

wymienionych w Rozdziale 1 ust. 10 powyżej i przygotowywać Pracę Konkursową, a następnie 
przesłać ją do Organizatora za pośrednictwem strony www.bycjakignacy.pl. Potwierdzeniem 
przesłania Pracy Konkursowej jest komunikat na koncie Koła Naukowego.   

2. Praca Konkursowa powinna być zrealizowana w formie filmu o czasie trwania do 3 minut lub 
prezentacji multimedialnej. Maksymalny rozmiar przesłanego pliku zawierającego Pracę 
Konkursową może wynosić 200 MB.  

3. Każde Koło Naukowe biorące udział w Konkursie może przekazać tylko jedną Pracę 
Konkursową. 

4. Pracę Konkursową w formie filmu lub prezentacji multimedialnej należy przesłać w terminie 
do 22 maja 2023 r. 

5. Pracę Konkursową można przesłać w następujących formatach: pdf, pptx, ppt, avi, mov, 
mpeg, mp4, odp. 

6. Prace Konkursowe nie mogą być plagiatem, kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac 
konkursowych. Prace Konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w 
innych konkursach. W Pracach Konkursowych można stosować zapożyczenia i cytaty na 
zasadach przewidzianych w prawie autorskim.  

7. Praca Konkursowa nie może naruszać praw autorskich, innych praw osób trzecich, w tym dóbr 
osobistych, obowiązujących przepisów prawa ani dobrych obyczajów. 

8. Prace Konkursowe, które nie spełniają wymagań określonych  
w niniejszym Regulaminie nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie. 

9. Jeżeli w ramach Pracy Konkursowej ma być widoczny wizerunek osoby lub osób, to Prace 
Konkursowe mogą zawierać wyłącznie wizerunek uczniów i nauczyciela Koła Naukowego, 
których Praca Konkursowa dotyczy. Prace Konkursowe zawierające wizerunek osoby lub osób 
innych niż wskazane w zdaniu poprzednim nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.  
Zapis niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do jakichkolwiek zdjęć, filmów lub innych 
form utrwalania wizerunku. 

10. Zabrania się wysyłania wiadomości, Prac Konkursowych, w tym zdjęć, filmów, wypowiedzi czy 
treści, zawierających przemoc, pornografię, wulgaryzmy, słowa powszechnie uznawane za 
obraźliwe, inne opisy uznane za obraźliwe lub takie, które mogą być uznane za naruszające 
prawo lub dobre maniery, prawa osobiste lub uczucia osób trzecich, a w szczególności treści 
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wulgarne, treści wspierające przemoc lub dyskryminację. Wiadomości lub Prace Konkursowe 
zawierające treści wskazane powyżej nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.  

Rozdział 5 
Kapituła Konkursu 

 
1. Przyznawaniem punktów Pracom Konkursowym, przyznania tytułów Naukowej Szkoły Ignacego 

oraz Nagród przewidzianych w Konkursie dokona kapituła konkursowa (zwana dalej „Kapitułą 
Konkursu”) powołana przez Organizatora. Kapituła Konkursowa musi składać się z co najmniej 
trzech osób.   

2. Organizator ma prawo odwołać członka Kapituły Konkursu lub wyznaczyć dla niego zastępstwo, 
jeżeli członek Kapituły Konkursowej nie może sprawować swojej funkcji. 

3. Zadaniem Kapituły Konkursu będzie: nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 
przyznawanie punktów konkursowych oraz wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz ogłoszenie 
wyników Konkursu.  

4. Kapituła Konkursu również rozstrzyga wszelkie sprawy związane z Konkursem niezastrzeżone dla 
innych podmiotów, w tym dokonuje wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu.   

5. Kryteria wyboru zwycięzców stosowane przez Kapitułę Konkursu zostały określone w 
Rozdziale 6 pkt 8 niniejszego Regulaminu.  

6. Kapituła Konkursu wskaże 30 Kół Naukowych, po 10 z trzech Kategorii, które zdobyły 
najwyższą liczbę punktów.  

7. Kapituła Konkursu wyłoni jedną Szkołę, której zostanie przyznany tytuł Szkoły Roku 
2022/2023.  

 
Rozdział 6 

Wyłonienie zwycięzców Konkursu 
 

1. Szkoła, w której działa co najmniej jedno Koło Naukowe może uzyskać tytuł Naukowej Szkoły 
Ignacego. Uzyskanie tytułu uzależnione jest od ilości punktów uzyskanych przez Koło 
Naukowe działające w danej Szkole.  

2. W przypadku, gdy w Szkole działa więcej niż jedno Koło Naukowe, punkty uzyskane przez 
Koła Naukowe w tej Szkole nie sumują się.  

3. Na potrzeby ustalenia ilości punktów dla przyznania tytułu Naukowej Szkoły Ignacego każde 
Koło Naukowe, także te działające w jednej Szkole, uwzględnia się odrębnie. O pozycji w 
rankingu punktowym danej Szkoły decyduje wówczas punktacja tego Koła Naukowego, które 
uzyskało więcej punktów, chyba, że każde Koło Naukowe uzyskało taką ilość punktów, które 
pozwala samodzielnie zająć miejsce wśród 10 nagradzanych miejsc w danej Kategorii. W 
takim przypadku Szkole przyznawanych jest tyle tytułów Naukowej Szkoły Roku, ile działa w 
niej Kół Naukowych, które zajęły miejsca wśród nagradzanych 10 Kół w każdej Kategorii, a 
punktacja każdego z Kół Naukowych decyduje o poszczególnych miejscach zajmowanych w 
przyznawaniu nagród. W takim przypadku Szkoła zajmuje tyle miejsc, ile jest nagradzanych 
Kół Naukowych.  

4.  W każdej Kategorii przyznaje się 10 tytułów Naukowej Szkoły Ignacego.  
5. Na punktację Koła Naukowego składają się: 

a) punkty za Raporty z Etapów przesyłane przez stronie www.bycjakignacy.pl, 
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b) punkty za działania o charakterze ambasadora nauki realizowane przez Koło Naukowe, 
zgłoszone przez stronę www.bycjakignacy.pl (zwane dalej „Działania Ambasadora”), 

c) ocena Pracy Konkursowej przez Kapitułę Konkursu. 
6. Za Raporty z Etapów tzn.  przesłanie na każdym Etapie jednego zdjęcia, kolażu zdjęć lub 

zestawu zdjęć prezentujących realizację zajęć na podstawie scenariuszy zajęć dostępnych na 
stronie www.bycjakignacy.pl (zwanego dalej: „Raportem z Etapu”), Koła Naukowe 
otrzymują po 250 pkt (maksymalnie 8 zgłoszeń, po 1 do każdego Etapu, razem maksymalnie 
2000 pkt.). 

7. Za Działania Ambasadora zgłoszone przez stronę www.bycjakignacy.pl Koła Naukowe 
otrzymują punkty za:  

a) publikację na stronie internetowej Szkoły lub na profilu Szkoły w mediach 
społecznościowych dotyczącą jednego z tematów, o których mowa w Rozdziale 1 ust. 10 
powyżej lub na temat działalności Koła Naukowego,  50 pkt (działanie można zgłosić 
dowolną ilość razy), 

b) publikację na stronie internetowej jednostki samorządu terytorialnego  lub na profilu tej 
jednostki w mediach społecznościowych dotyczącą jednego z tematów, o których mowa w 
Rozdziale 1 ust. 10 powyżej lub na temat działalności Koła Naukowego, 50 pkt (działanie 
można zgłosić dowolną ilość razy), 

c) publikację w prasie lokalnej dotyczącą jednego z tematów, o których mowa w Rozdziale 1 
ust. 10 powyżej lub na temat działalności Koła Naukowego lub na temat działalności Koła 
Naukowego, 150 pkt (działanie można zgłosić jeden raz), 

d) audycję na antenie lokalnego radia dotyczącą jednego z tematów, o których mowa w 
Rozdziale 1 ust. 10 powyżej lub na temat działalności Koła Naukowego, 150 pkt (działanie 
można zgłosić jeden raz), 

e) przygotowanie gazetki szkolnej, 100 pkt (działanie można zgłosić dowolną ilość razy),  
f) wyjście edukacyjne polegające na zorganizowaniu spotkania lub wycieczki edukacyjnej 

poza terenem szkoły 150 pkt (działanie można zgłosić jeden raz), 
g) organizację spotkania Koła Naukowego z osobą zawodowo zajmującą się jedną z dziedzin 

nauki wymienionych w Rozdziale 1 ust. 10 powyżej, 100 pkt (działanie można zgłosić jeden 
raz), 

h) przeprowadzenie prelekcji, warsztatów lub zajęć edukacyjnych na wybrane zagadnienie 
naukowe związane z tematami, o których mowa w Rozdziale 1 ust. 10- powyżej w innej 
klasie lub szkole, 100 pkt (działanie można zgłosić jeden raz), 

i) nagranie i publikacja w mediach społecznościowych filmów na tematy wskazane w 
scenariuszach zajęć, o których mowa w rozdziale 2 ust. 7 a) powyżej, dostępnych na stronie 
www.bycjakignacy.pl, 100 pkt (działanie można zgłosić do 4 razy, po 1 do każdego 
scenariusza, w którym znajduje się polecenie realizacji filmu, razem maksymalnie 400 pkt.). 

8. Wykonanie czynności, o których mowa w ust. 7 powyżej zostanie udokumentowane i 
potwierdzone przez umieszczenie fotografii, filmu lub linku i opisu na koncie Koła 
Naukowego.   

9. Za wykonanie czynności z ust. 6 Koło Naukowe może uzyskać łącznie maksymalnie 2000 pkt. 
10. Za wszystkie aktywności punkty sumują się. Wynik widoczny jest po zalogowaniu, na koncie 

użytkownika na stronie internetowej www.bycjakignacy.pl. 
11. Potwierdzenia aktywności Koła Naukowego, w postaci przesłanych zdjęć będą sprawdzane 
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przez Organizatora co do zgodności z Regulaminem Konkursu. W przypadku stwierdzenia 
naruszenia regulaminu lub przesłania zdjęć, które nie są związane z daną aktywnością 
punktacja Koła Naukowego zostanie odpowiednio zmieniona, a Koło Naukowe może zostać 
wykluczone z Konkursu. 

12. Kapituła Konkursu będzie oceniać nadesłane Prace Konkursowe, przyznając odpowiednią 
ilość punktów za: 

a) zgodność z założeniami Konkursu i wartość merytoryczną Pracy Konkursowej: 0 – 500 
punktów, 

b) kreatywność oraz pomysłowość pracy Konkursowej: 0 -  500 pkt, 
c) poziom zaawansowania technicznego pracy konkursowej: 0 – 500 pkt, 
d) staranność i estetykę pracy Konkursowej – 0 – 500 punktów, 
13. Punktacja Prac Konkursowych Kół Naukowych odbywa się na następujących zasadach: 
a) każdy z członków Kapituły Konkursu przyznaje maksymalnie 2 000 pkt każdej z Prac 

Konkursowych we wszystkich Kategoriach.   
b) Za pracę Konkursową każde Koło Naukowe może otrzymać maksymalnie 6 000 pkt we 

wszystkich kategoriach łącznie.  
14. Łącznie każde Koło Naukowe za przesłanie Raportów z Etapów, Działania Ambasadora i Pracę 

Konkursową może otrzymać 10 000 pkt. 
15. W całym Konkursie - jedna szkoła może otrzymać dowolną ilość tytułów Naukowej Szkoły 

Ignacego. 
16. Kapituła Konkursu będzie oceniać Prace Konkursowe w terminie od 23 maja do 6 czerwca. 

Punkty za Prace Konkursowe zostaną dopisane do ogólnej sumy punktów zebranych na 
stronie www.bycjakignacy.pl do 17 czerwca 2023 r.  

 
Rozdział 6  

Nagrody w Konkursie 
 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
1. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień dla 

Szkół, Kół Naukowych i uczniów tworzących Koła Naukowe biorących udział w Konkursie. 
2. Nauczyciele-Założyciele, których Koła Naukowe nadesłały wymagane w Regulaminie 

dokumenty i co najmniej jedną Pracę Konkursową otrzymają certyfikaty potwierdzające ich 
wkład w działalność Koła Naukowego. 

3. Nauczyciele-Założyciele wraz z uczniami ze Szkół, które zdobyły tytuł Naukowej Szkoły 
Ignacego zostaną zaproszeni na uroczystą galę, podczas której odbędzie się wręczenie 
tytułów Naukowej Szkoły Ignacego. 

4. O szczegółach gali Szkoły zostaną powiadomione odrębnym pismem. 
5. W przypadku, gdy w danym Kole Naukowym obok Nauczyciela – Założyciela działał inny 

nauczyciel, postanowienia ust. 2, 3 i 4 powyżej stosuje się również do tego nauczyciela.  
6. W przypadku, gdy sytuacja epidemiczna nie pozwoli na przeprowadzenie gali, uroczystość 

odbędzie się w formie transmisji wideo na żywo, na stronie Być jak Ignacy w serwisie 
Facebook lub YouTube. 
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II. NAUKOWE SZKOŁY IGNACEGO 
 
1. Po dziesięć szkół w każdej Kategorii, których Koła Naukowe otrzymają największą ilość 

punktów, zostanie nagrodzonych tytułem Naukowej Szkoły Ignacego. W zależności od ilości 
zdobytych punktów Szkoły uzyskają miejsca od I do X.  

2. Za zajęcie poszczególnych miejsc przewidziano nagrody finansowe dla Szkół w następujących 
wysokościach:  

a) I-V miejsce – nagroda w wysokości 8 000 zł (osiem tysięcy złotych), 
b) VI-X miejsce - nagroda w wysokości 4 000 zł (cztery tysiące złotych), 
Nagrodzona Szkoła powinna w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników przez Organizatora 
przesłać na adres Organizatora uzupełnione i podpisane oświadczenie laureata konkursu 
Być jak Ignacy, które stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

3. Nauczyciele – Założyciele w Szkołach, które uzyskały tytuł Naukowej Szkoły Ignacego, 
otrzymają dodatkowe nagrody odpowiednio do tego, jakie miejsce zajęła Szkoła, w której 
prowadzili Koło Naukowe.   

4. Za zajęcie poszczególnych miejsc przewidziano nagrody finansowe dla Nauczycieli - 
Założycieli w następujących wysokościach:  

a) I-V miejsce – nagroda w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych), 
a) V-X miejsce - nagroda w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych), 
Nagrodzony nauczyciel powinien w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników przez Organizatora 
przesłać na adres Organizatora uzupełnione i podpisane oświadczenie laureata konkursu 
Być jak Ignacy, które stanowi załącznik nr 4 do regulaminu. 

5. W przypadku, gdy w Kole Naukowym, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej działał również inny 
nauczyciel, Nagroda, o której mowa w ust. 3 i 4 powyżej przyznawana jest Nauczycielowi – 
Założycielowi i innemu nauczycielowi wspólnie do podziału. Jeśli nauczyciele ci nie zdecydują 
wspólnie o sposobie podziału nagrody, przypada im ona w częściach równych.  

6. Lista laureatów tytułu Naukowej Szkoły Ignacego zostanie opublikowana na stronie 
https://www.facebook.com/bycjakignacy do dnia 17 czerwca 2023 r. 

 
III. SZKOŁA ROKU  

 
1. Dodatkowo Szkoła, w której działa Koło Naukowe, które uzyskało największą liczbę punktów 

spośród wszystkich Kół Naukowych otrzyma tytuł Szkoły Roku 2022/2023 i dodatkowo 
otrzyma nagrodę finansową w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych). Nagrodzona 
Szkoła powinna w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników przez Organizatora przesłać na adres 
Organizatora uzupełnione i podpisane oświadczenie laureata konkursu Być jak Ignacy, które 
stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

2. Nauczyciel - Założyciel w Szkole nagrodzonej tytułem Szkoły Roku 2022/2023, którego to Koła 
Naukowego punkty zdecydowały o przyznaniu tej Szkole tego tytułu, otrzyma dodatkową 
nagrodę finansową w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych). Nagrodzony nauczyciel 
powinien w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników przez Organizatora przesłać na adres 
Organizatora uzupełnione i podpisane oświadczenie laureata konkursu Być jak Ignacy, które 
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stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.  
3. Łącznie przyznanych zostanie 30 tytułów i nagród Naukowej Szkoły Ignacego (10 w kategorii 

klas 1-3, 10 w kategorii 4-6 oraz 10 w kategorii klas 7-8) oraz 1 tytuł i nagroda Szkoły Roku 
2022/2023. 

4. Laureat tytułu Szkoły Roku 2022/2023 zostanie ogłoszony na stronie 
https://www.facebook.com/bycjakignacy do dnia 17 czerwca 2023 r. 

 
 

IV. POSTANOWIENIA WSPÓLNE.  
 

5. Zwycięzca nie ma prawa żądać wymiany nagrody na inną nagrodę, nie ma prawa do 
przeniesienia roszczenia do odbioru nagrody na osobę trzecią. Może upoważnić inną osobę 
do odbioru nagrody w jego imieniu.  

6. Jeśli nagrodę w Konkursie otrzyma osoba fizyczna lub podmiot podlegający przepisom o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną 
w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody, 
przeznaczoną na zapłatę tego podatku. Przed wydaniem takich nagród Organizator pobierze 
od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie 
z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku  
z nagrodą dodatkową, o której mowa powyżej. Wyżej wskazana osoba fizyczna wyraża zgodę, 
że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie zostanie wypłacona, lecz przeznaczona na 
zapłatę przez Organizatora podatku należnego z tytułu nagrody w Konkursie właściwemu 
Urzędowy Skarbowemu. Przed przekazaniem nagrody zwycięzcy Organizator jako płatnik 
zryczałtowanego podatku dochodowego nalicza, pobiera i przekazuje zryczałtowany podatek 
dochodowy należny z tytułu nagrody właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Zwycięzca 
zobowiązany jest przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia 
obowiązków podatnika. 

7. Nagrody finansowe zostaną wypłacone w terminie do 31 sierpnia 2023 r. 
8. W przypadku zrzeczenia się nagrody lub jej nieodebrania w terminie 30 dni od dnia wezwania 

do jej odbioru, decyzję co do losów nagrody podejmie Organizator.  
 

 
Rozdział 8 

Zadania Organizatora Konkursu 
 

Organizator Konkursu zobowiązany jest do: 
a) prowadzenia Platformy „Być jak Ignacy” zlokalizowanej na stronie internetowej  

www.bycjakignacy.pl zawierającej treści edukacyjne z zakresu różnych dziedzin nauki, 
przystosowane do odbiorcy dziecięcego, z których mogą korzystać Uczestnicy Konkursu, 
w formie filmów edukacyjnych oraz prezentacji multimedialnych, 

b) przygotowania materiałów edukacyjnych dla Koła Naukowego, 
c) stałego kontaktu z Kołami Naukowymi biorącymi udział w Konkursie,  
d) informowania zwycięzców poszczególnych Etapów Konkursu o wygranej,  
e) wypłaty nagród.  
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Rozdział 9 

Prawa autorskie 
 

1. Z uwzględnieniem ust. 2 poniżej – z chwilą doręczenia Pracy Konkursowej lub innych zadań 
stanowiących utwory, w tym Raportów z Etapów Organizatorowi, Organizator nabywa od 
uczniów i nauczycieli wchodzących w skład Kół Naukowych licencję niewyłączną 
upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich 
do Pracy Konkursowej, Raportu z Etapu lub innych utworów stworzonych w ramach 
Konkursu, na okres 5 lat, bez ograniczenia terytorialnego, na następujących polach 
eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono 
– wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania ich w sposób inny niż określny w pkt. b – publiczne  
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  
a także publiczne udostępnianie prezentacji multimedialnej w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Korzystanie z Prac Konkursowych i Raportów z Etapów oraz innych materiałów nadesłanych 
przez Koła Naukowe będzie następowało z poszanowaniem praw osobistych twórców i tylko 
w celach związanych z Konkursem.  

3. Przyjmuje się, iż prawa autorskie do Prac Konkursowych i Raportów z Etapów oraz 
nadesłanych materiałów przysługują członkom Koła Naukowego w częściach równych.  

4. Członkowie Koła Naukowego, w tym Nauczyciele-Założyciele  udzielają nieodpłatnie 
Organizatorowi i Fundacji, każdemu z osobna pozwolenia na upowszechnianie ich wizerunku 
oraz ich wypowiedzi, w tym głosu, w ramach Pracy Konkursowej lub Raportu z Etapu w 
sposób nienaruszający ich praw osobistych w celach związanych z Konkursem.   

5. W przypadku, gdy nadesłane Prace Konkursowe, Raporty z Etapów lub inne materiały 
nadesłane przez Nauczycieli – Założycieli będą naruszać prawa osób trzecich, Szkoła, w której 
działa Koło Naukowe, którego materiały lub Prace Konkursowe, Raporty z Etapów, naruszają 
prawa osób trzecich, zwalnia z odpowiedzialności Organizatora i Fundację.  

 
Rozdział 10 

Ochrona danych osobowych 
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie 
znajdują się w klauzulach informacyjnych zawartych w treści załącznika nr 1 – Klauzula informacyjna 
dotycząca przetwarzania danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych i nr 2 do 
Regulaminu - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych nauczycieli. 
 

 
Rozdział 11 

Postępowanie reklamacyjne 
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1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane pisemnie na adres siedziby 

Organizatora, tj.  na adres: K&Y Sp. z o.o., ul. Heweliusza 18, 60-281 Poznań lub w formie 
wiadomości elektronicznej pod adresem e-mail: bycjakignacy@kybrands.com 

2. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać począwszy od dnia, w którym Konkurs 
zostanie przeprowadzony (tj. od dnia 05.09.2022 r. do dnia 30.09.2023 r. - decyduje data 
stempla pocztowego), z dopiskiem „VII edycja Konkursu o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego - 
Reklamacja”. 

3. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres osoby składającej reklamację, 
nazwę i adres szkoły, nazwę Koła Naukowego, numer telefonu i adres poczty elektronicznej 
umożliwiający kontakt z osobą składającą reklamację oraz dokładny opis i uzasadnienie 
reklamacji.    

4. Rozpatrzenie reklamacji i przesłanie zawiadomienia o decyzji Organizatora nastąpi listem 
poleconym na adres podany w reklamacji lub w formie wiadomości e-mail na adres podany 
w reklamacji - następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, jednak nie później 
niż do 25. 10. 2023 r. – w przypadku złożenia reklamacji w ostatnim dniu składania reklamacji. 
Rozpatrując reklamację, Organizator postępuje zgodnie z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu.   

5. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego uczestnik Konkursu ma prawo dochodzić 
swoich praw w postępowaniu sądowym przed sądami cywilnymi. 

6. Nie jest możliwe złożenie reklamacji ustnie.  
 

Rozdział 12 
Postanowienia końcowe 
 

1. Koło Naukowe może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, przesyłając 
stosowaną wiadomość email – na adres: bycjakignacy@kybrands.com.  

2. Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie z Organizatorem można komunikować 
się drogą elektroniczną, pod adresem: bycjakignacy@kybrands.com. 

3. Wszystkie oświadczenia w imieniu Koła Naukowego składa wobec Organizatora Nauczyciel – 
Założyciel, a jeśli ten takiego oświadczenia złożyć nie może, w jego zastępstwie dyrektor 
szkoły.  

4. Wszystkie spory wynikające z realizacji zobowiązań w związku z Konkursem będą 
rozwiązywane przez właściwy sąd cywilny. 

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne 
właściwe przepisy prawa polskiego. 
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Załącznik Nr 1 

Oświadczenie 
rodziców / opiekunów prawnych uczniów szkoły uczestniczącej w 

konkursie o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego 
VII edycji programu „Być jak Ignacy”. Zostań Ambasadorem Nauki. 

My, niżej podpisani   

imię i nazwisko imię i nazwisko 

rodzice / 
opiekunowie prawni 
dziecka 

 

imię i nazwisko dziecka 

uczęszczającego na zajęcia 
koła naukowego 

 

nazwa koła naukowego 

prowadzone w szkole  

nazwa i adres szkoły 

 
niniejszym wyrażamy zgodę na: 

 
na nieopłatne rozpowszechnianie wizerunku ww. dziecka utrwalonego w związku  

z ww. konkursem przez Fundację PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą  
w Warszawie (01-224), przy ul. Kasprzaka 25, bez ograniczenia czasowego  
i terytorialnego, w materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących ww. Fundacji, w 
szczególności związanych z programem „Być jak Ignacy”, w tym ich zwielokrotnianie  
i wprowadzanie do obrotu egzemplarzy oraz rozpowszechnianie przez nadawanie, 
wyświetlanie, publiczne odtwarzanie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronie 
internetowej www.bycjakignacy.pl, niezależnie od formy prezentacji dziecka,  
z zastrzeżeniem, że forma ta nie będzie obraźliwa. 

 
…………………………… 
podpisy 



 

 14 

 
Klauzula informacyjna  

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana 

dziecka jest Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza („Fundacja”), ul. Marcina 
Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. 

2. Kontakt z Fundacją jest możliwy pisemnie na adres: Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego 
Łukasiewicza, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. 

3. Fundacja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 
poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych.  

4. Pani/Pana dane osobowe ujawnione w związku z udziałem Pani/Pana dziecka w konkursie 
o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego VII edycji programu „Być jak Ignacy”. Zostań 
Ambasadorem Nauki („Konkurs”), będą przetwarzane w celu:  
a) przeprowadzenia Konkursu - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 

uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia ogólnego o ochronie 
danych osobowych 2016/679 – „RODO”); prawnie uzasadniony interes Fundacji 
polega na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu na zasadach przewidzianych 
w Regulaminie w/w Konkursu; 

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami przez Fundację – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 
uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); prawnie uzasadnionym 
interesem Fundacji jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami. 
 

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka ujawnione w związku z udziałem w Konkursie będą 
przetwarzane w celu:  

a) przeprowadzenia Konkursu - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 
uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); prawnie uzasadniony interes 
Fundacji polega na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu, na zasadach 
przewidzianych w Regulaminie w/w Konkursu; 

b) rozpowszechniania wizerunku zgodnie ze złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem 
o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku Pani/Pana dziecka – podstawą prawną 
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
polegający na wykorzystaniu wizerunku Pani/Pana dziecka w celach promocyjnych 
Fundacji. 

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być przekazywane 
podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji niezbędne do przeprowadzenia 
Konkursu, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, Organizator Konkursu, 
PGNiG Serwis Sp. z o.o. Dostęp do danych uzyska także nauczyciel – założyciel koła 
naukowego oraz wspomagający Go nauczyciel. Ponadto, dane osobowe mogą zostać 
udostępnione podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo, dane osobowe w zakresie wizerunku mogą 
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być udostępniane zgodnie ze złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem o wyrażeniu 
zgody na wykorzystanie wizerunku Pani/Pana dziecka. 

7. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane 
przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. 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 
Fundację. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym 
z przepisów prawa.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem 
przetwarzania danych. 

9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
albo Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO. 

10. Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania   danych dla celów wskazanych w pkt 4 i 5, z przyczyn związanych 
z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Fundację w celu umożliwienia 
uczestnictwa w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości 
udziału w Konkursie. 

 
 

miejscowość data 

Podpisy rodziców/opiekunów 
prawnych dziecka 
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Załącznik nr 2 
Oświadczenie 

nauczyciela w związku z konkursem o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego 
VII edycji programu „Być jak Ignacy”. Zostań Ambasadorem Nauki. 

Ja, niżej podpisany/a  

imię i nazwisko 

jako nauczyciel/ka 
prowadzący/a koło 
naukowe 

 

nazwa koła naukowego 

w szkole  

nazwa szkoły 

w  

adres szkoły 

 
niniejszym wyrażam zgodę na: 
nieopłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w związku  

z ww. konkursem przez Fundację PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą  
w Warszawie (01-224), przy ul. Kasprzaka 25, bez ograniczenia czasowego  
i terytorialnego, w materia- łach promocyjnych i reklamowych dotyczących ww. Fundacji, w 
szczególności związanych z programem „Być jak Ignacy”, w tym ich zwielokrotnianie 
 i wprowadzanie do obrotu egzemplarzy oraz rozpowszechnianie przez nadawanie, 
wyświetlanie, publiczne odtwarzanie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronie 
internetowej www.bycjakignacy.pl, niezależnie od formy prezentacji, z zastrzeżeniem,  
że forma ta nie będzie obraźliwa. 
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Klauzula informacyjna  
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego 
Łukasiewicza („Fundacja”), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. 

2. Kontakt z Fundacją jest możliwy pisemnie na adres: Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego 
Łukasiewicza, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. 

3. Fundacja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 
poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych.  

4. Pani/Pana dane osobowe ujawnione w związku z udziałem w konkursie o tytuł Naukowej 
Szkoły Ignacego VII edycji programu „Być jak Ignacy”. Zostań Ambasadorem Nauki 
(„Konkurs”), będą przetwarzane w celu: 
a) przeprowadzenia Konkursu - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 

uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia ogólnego o ochronie 
danych osobowych 2016/679 – „RODO”); prawnie uzasadniony interes Fundacji polega 
na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu na zasadach przewidzianych w 
Regulaminie w/w Konkursu; 

b) realizacji obowiązków Fundacji wynikających z przepisów prawa, w szczególności 
przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c) RODO); 

c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami przez Fundację – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 
uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f) RODO); prawnie uzasadnionym 
interesem Fundacji jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami; 

d) rozpowszechniania wizerunku zgodnie ze złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem o 
wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku – podstawą prawną przetwarzania jest 
prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na 
wykorzystaniu Pani/Pana wizerunku w celach promocyjnych Fundacji.  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz 
Fundacji niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, takim jak dostawcy systemów 
informatycznych i usług IT, Organizator Konkursu, PGNiG Serwis sp. z o.o. Ponadto, dane 
osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku otrzymania przez 
Panią/Pana nagrody podlegającej opodatkowaniu, Pani/Pana dane osobowe w zakresie 
wymaganym przez przepisy prawa zostaną udostępnione organom podatkowym. 
Dodatkowo, dane osobowe w zakresie wizerunku mogą być udostępniane zgodnie ze 
złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie Pani/Pana 
wizerunku.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Okres przetwarzania może zostać 
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych 
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roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację. Po tym okresie dane będą 
przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem 
przetwarzania danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 

9. Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych dla celów wskazanych w pkt 4a), 4c-d) z przyczyn związanych z Pani/Pana 
szczególną sytuacją.  

10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Fundację w celu umożliwienia 
uczestnictwa w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości 
udziału w Konkursie. 

 
miejscowość data 

Podpis nauczyciela   
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Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE LAUREATA KONKURSU BYĆ JAK IGNACY 
 
W związku z wygraną w konkursie Być jak Ignacy organizowanym przez K&Y sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu podaję dane szkoły wraz z numerem konta bankowego, na które ma zostać przekazana 
nagroda pieniężna i składam oświadczenie wymagane dla wydania nagrody: 
 

1. Nagroda w wysokości: ……………………………... zł  
(słownie: ……………………………………………………………..) 

 
2. DANE SZKOŁY: 
 

 
 

NAZWA SZKOŁY 
 
 

 

 
 

ADRES SZKOŁY 
 

 

 

 
 

DANE WŁAŚCICIELA KONTA 
 
 

 

 
NUMER RACHUNKU  

BANKOWEGO 
 DO WYPŁATY NAGRODY 

 
 

 

 
 
 
 
………………………………….. 
podpis i pieczątka szkoły 
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Załącznik nr 4 
OŚWIADCZENIE LAUREATA KONKURSU BYĆ JAK IGNACY 

 
W związku z wygraną w konkursie Być jak Ignacy organizowanym przez K&Y sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu podaję swoje dane osobowe wraz z numerem konta bankowego, na które ma zostać 
przekazana nagroda pieniężna i składam oświadczenie wymagane dla wydania nagrody: 

 
1. Nagroda w wysokości: ……………………………... zł  

(słownie: ……………………………………………………………..) 
2. Dodatkowa nagroda pieniężna / pobrany podatek dochodowy od osób fizycznych 

w wysokości: ……………………………….. zł (słownie: ………………………………………………………) 
3. Kwota do wypłaty: …………………….. zł (słownie: ……………………………………………………..) 

 
DANE OSOBOWE LAUREATA: 

 
NAZWA SZKOŁY 

 
 

 
ADRES SZKOŁY 

 
 

 
IMIĘ I NAZWISKO 

 
 

 
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 

DO WYPŁATY NAGRODY 
 

 

NAZWA I ADRES 
URZĘDU SKARBOWEGO 

DO ROZLICZENIA PODATKU 
 

 

 
Oświadczam, iż przekazanie nagrody (w wysokości kwoty do wypłaty, o której mowa w ust. 3) na 
wskazany przeze mnie rachunek bankowy jest równoznaczne z jej postawieniem do mojej dyspozycji. 
 
 

………………………………….. 
czytelny podpis laureata 

 


