
załącznik do zarządzenia nr 128 
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

z dnia 23 września 2022 r.  
 
 

Regulamin Konkursu  
MŁODZI DLA PRZYSZŁOŚCI ŚLĄSKA  

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa śląskiego  
organizowanego w ramach 6. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE  

 
[Postanowienia ogólne] 

§ 1 
 

1. Regulamin określa zasady Konkursu „Młodzi dla przyszłości Śląska” 
organizowanego w ramach 6. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice (zwanego dalej 
Konkursem). 

2. Celem Konkursu jest wyłonienie kreatywnych, oryginalnych i innowacyjnych 
pomysłów na prezentację tego jak „Nauka zmienia życie”. 

3. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach z siedzibą przy              
ul. Bankowej 12, 40-007 Katowice (zwany dalej: „Organizatorem”). 

4. Jednostką ze strony Organizatora koordynującą organizację Konkursu jest Biuro 
Organizacyjne Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, natomiast osobami 
bezpośrednio odpowiedzialnymi za organizację są pracownicy wskazani przez 
Dyrektora Wykonawczego Festiwalu. 

5. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator wraz                    
z Komisją Konkursową. 

§ 2 
 

1. Konkurs „Młodzi dla przyszłości Śląska” jest skierowany do uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych z województwa śląskiego.  

2. W Konkursie mogą brać udział osoby indywidualne lub zespoły (zwane dalej 
Uczestnikami). Każdy Uczestnik konkursu musi mieć swojego opiekuna – 
nauczyciela. 

3. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim 
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 
 
 
 



§ 3 
 

1. W terminie ustalonym przez Organizatora należy dokonać zgłoszenia udziału                    
w Konkursie poprzez formularz rejestracyjny online zamieszczony na stronie 
internetowej www.slaskifestiwalnauki.pl.  

2. Zgłoszenia Uczestników dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego 
upoważniona. 

3. Zgłoszenia dokonuje się poprzez kompletne wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego oraz dołączenie dokumentów, o których mowa w pkt. 5 i 6 
niniejszego regulaminu.  

4. Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do Konkursu. 
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zapoznanie się z klauzulą 

informacyjną RODO dla Uczestników konkursu oraz oświadczeniami (o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych i o wyrażeniu zgody na 
rozpowszechnienie wizerunku). Dokumenty stanowią załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu. 

6. W przypadku niepełnoletniego Uczestnika wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub 
opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych Kandydata przez 
Uniwersytet, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

7. W ramach Konkursu każda szkoła może zgłosić maksymalnie 1 projekt w danej 
strefie tematycznej: 

1) humanistyczno-społecznym; 
2) przyrodniczym; 
3) nauk ścisłych; 
4) medycyny i zdrowia; 
5) techniki. 

 
[Praca Konkursowa oraz kryteria oceny zgłoszeń] 

§ 4 
 

1. Praca Konkursowa polega na przygotowaniu projektu naukowego w wybranej 
strefie tematycznej. Hasłem przewodnim pracy Konkursowej powinno być „Nauka 
zmienia życie”.  

2. Forma pracy: dowolna, mogąca zostać zaprezentowana na stanowisku pokazowym 
o charakterze naukowym.  

3. Dany projekt może być zgłoszony tylko w jednej strefie tematycznej. Ostatecznie 
o dopasowaniu do danej strefy decyduje Biuro Śląskiego Festiwalu Nauki. 

4. Przygotowany projekt powinien być dostosowany do warunków technicznych 
ustalonych przez Organizatora.  

http://www.slaskifestiwalnauki.pl/


5. Jeżeli zgłoszenie nie spełni wymogów formalnych wskazanych w niniejszym 
Regulaminie, nie będzie podlegało dalszej ocenie merytorycznej. 

 [Zasady wyłonienia laureatów Konkursu] 
§ 5 

 
1. Wszystkie zgłoszenia zostaną ocenione przez powołaną do tego Komisję 

Konkursową (zwaną dalej: „Komisją”). Skład Komisji określi Dyrektor Generalny 
Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE.  

2. Spośród zgłoszeń, Komisja wybierze po dwa najlepsze zgłoszenia w każdej strefie 
tematycznej.  

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do końca listopada 2022 r.  
5. O wynikach Konkursu szkoły zostaną poinformowane za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.  
6. Wyniki Konkursu mogą zostać opublikowane w programie 6. Śląskiego Festiwalu 

Nauki KATOWICE oraz we wszelkich kanałach komunikacyjnych Organizatora.   
7. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania informacji                                   

o zgłoszonych pracach w mediach, internecie i materiałach promocyjnych 
Festiwalu. 

8. W sytuacji, gdy pomimo wygrania Konkursu szkoła zrezygnuje z udziału                              
w Festiwalu, Organizator uprawniony jest do wyłonienia kolejnego laureata. 

 
[Nagrody w Konkursie] 

§ 6 
 

1. Najlepsze propozycje szkolne zostaną włączone do programu 6. edycji Śląskiego 
Festiwalu Nauki KATOWICE, a ich autorzy znajdą się w gronie wystawców                          
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 5 grudnia 2022 r. 

2. Grupa prezentująca projekt naukowy podczas Festiwalu nie może liczyć więcej niż 
5 osób (wraz z opiekunem, możliwość rotacji).  

 
[Postanowienia końcowe] 

§ 7 
 

1. Organizatorowi przysługuje prawo do nieprzyznania nagrody, jeżeli żadne 
zgłoszenia nie będzie spełniać wymogów wskazanych w niniejszym Regulaminie 
lub będą prezentowały zbyt niski poziom merytoryczny. 

2. Wszelkie wątpliwości i informacje dotyczące organizacji Konkursu należy 
kierować do Organizatora (adres e-mail: sfn.grupy@us.edu.pl).  

mailto:sfn.grupy@us.edu.pl


3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: 
www.slaskifestiwalnauki.pl.  

4. Informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych                          
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są 
postanowienia niniejszego Regulaminu. 

5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje 
Organizator. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
 
 
 

http://www.slaskifestiwalnauki.pl/

