SZKOŁA ZAWODOWCÓW
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

REGULAMIN KONKURSU

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu pod nazwą „Innowator - I konkurs
wynalazczości i innowacji im. Jana Czochralskiego dla uczniów szkół technicznych województwa
kujawsko-pomorskiego”, zwanego dalej „Konkursem”.
§2
ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa
Kujaw i Pomorza” z siedzibą w Toruniu, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr
Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS:0000469870.
2. Współorganizatorem konkursu jest Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.
3. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, KujawskoPomorski Kurator Oświaty oraz Fundacja Aleksandra Jabłońskiego.

Rozdział 2
Cel konkursu
§1
1. Celem konkursu jest:
1) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań technicznych, a także wspieranie uzdolnień
technicznych uczniów;
2) kształtowanie
umiejętności
rozwiązywania
problemów,
projektowania
i wykonywania urządzeń technicznych przez uczniów;
3) wspieranie kreatywności, twórczego myślenia i kształtowanie postawy
przedsiębiorczości uczniów w ramach kształcenia zawodowego i kształcenia
ogólnego;
4) motywowanie nauczycieli do rozwijania i wspierania twórczego myślenia uczniów
oraz wdrażania innowacyjnych metod kształcenia uczniów;
5) promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół, w zakresie wynalazczości
i innowacji;
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6) wyróżnienie najciekawszych projektów wynalazków, innowacji lub innych rozwiązań
technicznych stworzonych przez uczniów.

Rozdział 3
Organizacja i przebieg konkursu
§1
KOMISJA KONKURSOWA
1. W skład powołanej przez Organizatora komisji konkursowej, której zadaniem jest
przeprowadzenie merytorycznej części Konkursu, wchodzą:
Sławomir Kocznur
- przedsiębiorstwo „Precyzja-Technik” Sp. z o.o.,
Piotr Kornacki
- nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
i informatyki – Przewodniczący komisji konkursowej,
Czesław Stawikowski
- Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu.
Józefina Turło
- Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Tomasz Urbanowicz
- Toruński Park Technologiczny,
Joanna Zielińska
- Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa
Kujaw i Pomorza”
2. W przypadku rezygnacji członka komisji z prac w komisji konkursowej, Organizator
niezwłocznie powołuje w to miejsce inną osobę.
3. Przewodniczącego komisji konkursowej wybiera komisja konkursowa, która na pierwszym
posiedzeniu uchwala zasady swojej pracy.
4. Obsługę administracyjną konkursu zapewnia Organizator.
Osoba do kontaktu: Joanna Zielińska,
j.zielinska@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 18 392.
§2
UCZESTNICY
1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół uczestniczących w realizowanym na terenie
województwa
kujawsko-pomorskiego
projekcie
„Szkoła
Zawodowców”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach poddziałania
10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe,
Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – jednocześnie kształcących się w
zawodach wpisujących się w inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego,
objętych wsparciem tego projektu.
Lista szkół oraz zawodów, a także wykaz inteligentnych specjalizacji stanowi załącznik nr 1
do regulaminu.
2. Prace konkursowe zgłaszają dwuosobowe zespoły złożone z ucznia i nauczyciela
wspierającego, będącego jednocześnie opiekunem ucznia i pracownikiem szkoły,
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do której uczeń uczęszcza. Nauczyciel pełni funkcję opiekuna ucznia w trakcie realizacji jego
pracy konkursowej.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, wypełnienie
przez ucznia i nauczyciela formularza zgłoszenia dostępnego na stronie
www.zawodowiec.kujawsko-pomorskie.pl i przesłanie go wraz ze zgodą na uczestnictwo
w konkursie i zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres Organizatora Konkursu
w formie elektronicznej i w formie papierowej. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest
równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora i zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 r. poz. 922 t.j.) w celu przeprowadzenia
niniejszego konkursu oraz w związku z przekazaniem nagrody. Formularz Zgłoszenia wraz ze
zgodą na uczestnictwo w konkursie i zgodą na przetwarzanie danych osobowych stanowi
załącznik nr 2 do regulaminu.
§3
PRZEDMIOT KONKURSU I PRAWA AUTORSKIE
1. Do konkursu można zgłaszać: wynalazki, innowacje i nowe rozwiązania techniczne.
2. Przez wynalazek rozumie się nowatorskie, oryginalne rozwiązanie problemu technicznego.
3. Przez innowację rozumie się zmianę, która stanowi ulepszenie, daje nową jakość lub pozwala
stworzyć nowy produkt czy usługę.
4. Przez nowe rozwiązanie techniczne rozumie się rozwiązanie, które nie jest częścią aktualnego
stanu techniki i posiada element wynalazczy, tzn. element zawierający nowatorskie
i oryginalne rozwiązanie.
5. Komisja konkursowa oceniając prace konkursowe, o których mowa w ust. 1, bierze pod
uwagę ich innowacyjność, odkrywczość i możliwość ich praktycznego zastosowania.
6. Uczestnicy konkursu wraz ze zgłoszeniem pracy konkursowej składają oświadczenie
dotyczące praw autorskich, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego
Regulaminu. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania zgłoszonych
w konkursie projektów do promocji konkursu, projektu „Szkoła Zawodowców”
i Stowarzyszenia.
7. Zgłoszone i wykonane Prace konkursowe oraz zakupione do ich wykonania – sprzęt,
urządzenia i narzędzia stają się własnością szkoły, do której uczęszcza Uczestnik
z przeznaczeniem
na wsparcie działalności edukacyjnej.
8. Prawa autorskie do wykonanej pracy posiada jej autor – uczeń uczestniczący w Konkursie.
§4
PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs dzieli się na dwa etapy:
1) etap I – przedstawienie koncepcji pracy konkursowej wraz z budżetem;
2) etap II - realizacja wybranych przez komisję konkursową 15 koncepcji prac
konkursowych.
2. Harmonogram i opis Etapu I:
1) Konkurs zostanie ogłoszony 06.06.2017 r.;
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2) Koncepcje prac konkursowych, stanowiące część formularza etapu I, należy przesłać
do 20.10.2017 r.:
3) Wszyscy Uczestnicy konkursu składają opis projektu i koncepcję działania wraz
z planowanym budżetem na jego realizację, nieprzekraczającym kwoty 8 000 zł brutto.
4) Komisja
Konkursowa wybierze do drugiego etapu konkursu 15 koncepcji prac
konkursowych spełniających wszystkie kryteria określone w § 6, ust.1.
5) Członkowie komisji konkursowej, o ile to będzie możliwe, wyłaniają do II etapu
konkursu koncepcje prac konkursowych, które reprezentują każdą inteligentną
specjalizację województwa kujawsko-pomorskiego, które określono w załączniku nr 1 do
Regulaminu.
6) Lista koncepcji prac konkursowych zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie
opublikowana
na stronie internetowej www.zawodowiec.kujawsko-pomorskie.pl
20 listopada 2017 r.
3. Harmonogram i opis Etapu II:
1) Rozpoczęcie drugiego etapu konkursu następuje z chwilą ogłoszenia wyników pierwszego
etapu.
2) Opis prac konkursowych stanowiący część formularza II etapu, wraz z warunkami
technicznymi prezentacji, należy przesłać do 07.03.2018 r.
3) Prezentacja prac konkursowych nastąpi 21.03.2018 r.
4) Organizator przekaże zwycięzcom pierwszego etapu środki finansowe w wysokości
wskazanej przez Uczestników w zaplanowanym przez nich budżecie, nie przekraczającej
kwoty 8 000 zł brutto w jeden z następujących sposobów:
a. przelewem w formie zaliczki stanowiącej nie więcej niż 10% wnioskowanej kwoty
- w ciągu tygodnia od przekazania numeru rachunku bankowego wskazanego przez
nauczyciela (opiekuna ucznia), po przedstawieniu wystawionych na Organizatora
faktur/rachunków dokumentujących wydatki. Resztę wnioskowanej kwoty zapłaci na
konto dostawcy Organizator bezpośrednio po przekazaniu przez nauczyciela
wystawionych na Organizatora faktur/rachunków;
b. 100 % wnioskowanej kwoty zapłaci na konto dostawcy Organizator bezpośrednio
po przekazaniu przez nauczyciela faktur/rachunków wystawionych na Organizatora;
c. przelewem w formie zaliczki stanowiącej więcej niż 10% wnioskowanej kwoty
- po przedłożeniu uzasadnienia przez Uczestnika.
5) Środki finansowe przeznaczone są na zakup urządzeń, materiałów, narzędzi oraz usług
niezbędnych do wykonania pracy konkursowej, której koncepcja została zgłoszona
na pierwszym etapie konkursu. Podstawą rozliczenia będą faktury/rachunki wystawione
na Organizatora, tj.: Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw
i Pomorza”, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 956 230 39 57.
6) W przypadku konieczności zakupu urządzeń, materiałów, narzędzi lub usług, których nie
uwzględniono w budżecie, Uczestnik przed dokonaniem wydatku zobowiązany jest
uzyskać zgodę pisemną Organizatora, który zasięgnie opinii przynajmniej dwóch
członków komisji konkursowej w tej sprawie. Organizator rozpatrzy wniosek w ciągu
trzech dni roboczych od jego zgłoszenia. Zgoda może zostać udzielona pod warunkiem
nieprzekroczenia łącznej kwoty budżetu w wysokości 8 000 zł brutto (z VAT).
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7) Warunkiem dopuszczenia Uczestnika II etapu konkursu do prezentacji pracy konkursowej
jest przekazanie Organizatorowi wszystkich faktur/rachunków oraz pełne rozliczenie
przekazanych środków finansowych oraz przesłanie opisu pracy konkursowej
wraz z warunkami technicznymi prezentacji do dnia 7 marca 2018 r. (zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu).
8) Uczestnik w celu realizacji projektu ma prawo korzystać z materiałów i usług innych niż
zakupione z otrzymanych od Organizatora środków finansowych, nie przysługuje mu
jednak prawo zwrotu poniesionych w ten sposób nakładów.
9) Prezentacja prac nastąpi 21 marca 2018 r. w Instytucie Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej, ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń. Każdy Uczestnik
na zaprezentowanie pracy konkursowej będzie miał 10 minut. W ciągu następnych 10
minut uczeń będzie odpowiadał na pytania komisji konkursowej dotyczące
prezentowanej pracy konkursowej.
10) Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu uczestników ani transportu prac
konkursowych.
11) Komisja konkursowa wyłoni 5 zwycięskich projektów na podstawie kryteriów określonych
w § 6, ust.2. Autorzy zwycięskich projektów uzyskują tytuł laureata konkursu. Uczestnicy
finału uzyskują tytuł finalisty konkursu.
§5
NAGRODA
1. Nagrodą w konkursie jest zagraniczny wyjazd związany z tematyką konkursu do jednego
z krajów Unii Europejskiej - w maju 2018 r. - dla wszystkich zwycięzców drugiego etapu
konkursu, tj. 5 par uczeń-nauczyciel. Nagrodę dodatkową stanowią, przeznaczone na zapłatę
należnego od Laureatów podatku dochodowego, środki pieniężne w wysokości 11,1 %
wartości nagrody głównej. Od łącznej wartości nagród zostanie potrącony przez Organizatora
10 – cio procentowy, zryczałtowany podatek od osób fizycznych.
2. Laureaci konkursu są zobowiązani do dostarczenia drogą mailową danych niezbędnych
do organizacji wyjazdu przez Organizatora konkursu, tj. imię i nazwisko, numer telefonu,
data urodzenia, numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego
lub paszportu, adres zameldowania - w terminie 7 dni od otrzymania prośby od Organizatora.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu „Szkoła zawodowców”
www.zawodowiec.kujawsko-pomorskie.pl
4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 21 marca 2018 r. w Instytucie Fizyki Wydziału
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.
§6
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Przy wyborze prac konkursowych do II etapu konkursu komisja konkursowa będzie oceniać
w szczególności:
a. spełnienie warunków konkursu,
b. cel powstania pracy,
c. przeznaczenie pracy,
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d. oryginalność pomysłu,
e. wartość merytoryczną,
f. użyteczność dla społeczeństwa,
g. racjonalność wydatków.
2. Przy wyłanianiu laureatów konkursu komisja konkursowa będzie oceniać w szczególności:
a. oryginalność pomysłu,
b. element nowatorski,
c. wartość merytoryczną,
d. jakość techniczną wykonania pracy,
e. użyteczność dla społeczeństwa,
f. sposób i formę prezentacji pracy,
g. poprawność odpowiedzi na pytania zadane przez komisję konkursową.
§7
ZGŁOSZENIA
1. Formularze zgłoszenia w I i II etapie konkursu należy przesłać na adres:
Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”, Plac
Teatralny 2, 87-100 Toruń
2. Zgłoszenia niepełne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla
pocztowego, data wysłania listu e-mail).
3. Zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym
załącznik nr 2 do Regulaminu, do którego należy załączyć wszelkie dodatkowe, istotne dla
oceny pracy konkursowej informacje, w szczególności: szkice, zdjęcia, rysunki.
3. Przesyłka zawierająca formularz powinna być opisana poprzez wskazanie imienia i nazwiska,
adresu nadawcy oraz umieszczenie dopisku o treści: Konkurs – Innowator 2017.
4. Nadesłane formularze pozostają w archiwum Organizatora i nie będą zwracane Uczestnikom
konkursu.
5. Prace konkursowe prezentowane w II etapie Konkursu są dostarczane przez Uczestników
i należy odebrać bezpośrednio po ogłoszeniu wyników i zakończeniu uroczystości wręczenia
dyplomów.
§8
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie (np. zmiany
w harmonogramie Konkursu). O zmianie regulaminu Organizator poinformuje z 7-dniowym
wyprzedzeniem na stronie internetowej http://www.zawodowiec.kujawsko-pomorskie.pl/,
a jeśli do zmiany regulaminu dojdzie w trakcie trwania konkursu – prześle z 7-dniowym
wyprzedzeniem informację o jego zmianie na adresy mailowe osób, które zgłosiły swoje
uczestnictwo. Zmiany regulaminu obowiązują od czasu opublikowania zmienionego
regulaminu na stronie internetowej projektu pn. „Szkoła Zawodowców”. Na stronie projektu
dostępna będzie także wersja regulaminu obowiązująca prze dokonaniem zmian z informacją
o dokonaniu zmian.
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