
 

 

Regulamin konkursu naukowego 

,,Lubuski  wynalazca” 

 

1. ORGANIZATOR 

 

1. Organizatorem konkursu jest Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 

Departament Regionalnego Programu Operacyjnego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Bolesława 

Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, zwany dalej Organizatorem. 

2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na terenie województwa lubuskiego i trwa od dnia 23.02      

do 10.04.2015 r.  

3. Informacje o konkursie wraz z regulaminem są dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronach 

internetowych: www.lrpo.lubuskie.pl, www.lubuskie.pl. 

 

2. TEMAT KONKURSU 

 

Konkurs pod nazwą ,,Lubuski wynalazca” dotyczy promocji innowacji, technologii i przyszłościowych 

rozwiązań. Zadaniem uczestników jest stworzenie dowolnego przedmiotu, urządzenia, maszyny lub 

wykorzystanie istniejących przedmiotów i urządzeń  w zupełnie nowym przeznaczeniu.  

 

3. UCZESTNICY 

 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieŜy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych z województwa lubuskiego.  

 

4. CELE KONKURSU 

Celami konkursu są:  

1. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieŜy innowacyjności, nowoczesnych technologii. 

2. Zachęcanie mieszkańców województwa lubuskiego do rozwijania potencjału naukowego regionu. 

3. Promocja pozytywnego wizerunku regionu jako miejsca przyjaznego nowoczesnym technologiom. 

4. Promocja innowacyjnych inwestycji wykonanych na terenie województwa lubuskiego przy pomocy 

Funduszy Europejskich.  



 

 

5. KATEGORIA KONKURSOWA - ,,MÓJ WYMARZONY ROBOT” 

 

1. Kategoria indywidualna ,,Mój wymarzony robot”, przeznaczona jest dla młodzieŜy ze szkół 

podstawowych. Polega na zaprezentowaniu przez uczestników robota lub innego zaawansowanego 

technicznie prototypu w formie plastycznej. Przez formę plastyczną rozumie się wykorzystanie kredek lub 

farbek.  

2. W kategorii konkursowej bierze udział kaŜda osoba fizyczna, która wyśle pracę konkursową na adres 

Organizatora lub złoŜy ją w jego siedzibie do dnia 10.04.2015 r.  W wypadku wysłania pocztą decyduje 

data stempla pocztowego.  

3. Osoby niepełnoletnie, które biorą udział w konkursie, muszą uzyskać pisemną zgodę rodziców bądź 

prawnych opiekunów na udział w konkursie. W przypadku niepełnoletniego uczestnika formularz 

zgłoszeniowy musi być podpisany przez jego opiekuna prawnego. 

4. Praca konkursowa aby spełnić wymogi formalne musi zostać dostarczona w pojedynczym egzemplarzu.  

5. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę: 

a) zgodność pracy z tematem konkursu 

b) estetyka pracy 

c) jasna i logiczna struktura pracy 

d) innowacyjny charakter przedstawionego projektu 

e) moŜliwość powszechnego uŜycia 

f) oddziaływanie na środowisko naturalne 

6. KATEGORIA KONKURSOWA - ,,GENIALNY WYNALAZEK” 

 

1. Kategoria grupowa ,,Genialny wynalazek” jest przeznaczona dla młodzieŜy gimnazjalnej oraz ze szkół 

średnich. Konkurencja polega na przedstawieniu prototypu własnego urządzenia lub innowacyjnego 

przedmiotu. W tej kategorii konkursowej mogą uczestniczyć zespoły uczniów składające się maksymalnie   

z pięciu osób. Ilość zespołów utworzonych w na terenie klasy lub szkoły nie jest ograniczona,                      

z zastrzeŜeniem, Ŝe jedna osoba moŜe uczestniczyć w pracach tylko jednego zespołu.  

2. W kategorii konkursowej bierze udział kaŜdy zespół, który dostarczy pracę konkursową do dnia             

10.04.2015 r. do siedziby Organizatora. 

3. Osoby niepełnoletnie, które biorą udział w konkursie, muszą uzyskać pisemną zgodę rodziców bądź 

prawnych opiekunów na udział w konkursie. W przypadku niepełnoletniego uczestnika formularz 

zgłoszeniowy musi być podpisany przez jego opiekuna prawnego. 



 

4. Praca konkursowa aby spełnić wymogi formalne musi zostać dostarczona w pojedynczym egzemplarzu.  

5. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę: 

a) zgodność pracy z tematem konkursu 

b) estetyka pracy 

c) jasna i logiczna struktura pracy 

d) innowacyjny charakter przedstawionego projektu 

e) moŜliwość powszechnego uŜycia 

f) oddziaływanie na środowisko naturalne 

g) niskie koszty wykonania prototypu 

7. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONKURSU 

 
1. Konkurs ma charakter regionalny i jest otwarty dla dzieci i młodzieŜy uczącej się  w województwie lubuskim.  

2. Konkurs został podzielony na dwie kategorie. Kategoria indywidualna ,,Mój wymarzony robot” polega     

na stworzeniu pracy plastycznej przedstawiającej robota. Kategoria grupowa ,,Genialny wynalazek” 

polega na zaprezentowaniu własnoręcznie wykonanego prototypu.  

3. W kategorii indywidualnej ,,Mój wymarzony robot” bierze udział kaŜda osoba fizyczna, która wyśle pracę 

konkursową na adres Organizatora lub złoŜy ją w jego siedzibie do dnia 10.04.2015 r. 

4. W kategorii grupowej ,,Genialny wynalazek” biorą udział zespoły uczestników, składające się 

maksymalnie z pięciu osób. KaŜdy zespół musi dostarczyć pracę konkursową do siedziby Organizatora     

w terminie do 10.04.2015 r.  

5. Wszystkie prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora. 

6. Ogłoszenie listy zwycięzców wyłonionych przez Jury nastąpi na gali zakończenia konkursu. 

7. Nadesłane prace dotyczące kategorii ,,Mój wymarzony robot” nie będą zwracane uczestnikom konkursu. 

Organizator zastrzega sobie prawo publikacji w mediach tradycyjnych, publikacjach internetowych oraz 

telewizji. 

8. Zaprezentowane prace dotyczące kategorii ,,Genialny wynalazek” będą zwracane uczestnikom konkursu.  

9. ZłoŜenie pracy konkursowej oznacza wyraŜenie przez uczestnika konkursu zgody na jej nieodpłatną 

publikację. 

10. Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu kosztów związanych ze zgłoszeniem prac. 

 

 

 

 



 

8. NAGRODY 

 

1. W kategorii ,,Mój wymarzony robot” nagrodę główną w postaci wycieczki do Centrum Nauki Kopernik     

w Warszawie otrzyma trzech najlepszych finalistów.  

2. W kategorii ,,Genialny wynalazek” nagrodę główną w postaci wycieczki do Centrum Nauki Kopernik        

w Warszawie otrzymają trzy najlepsze zespoły. 

3. Autorzy wyróŜnionych prac otrzymają zestawy gadŜetów promocyjnych RPO. 

4. Osoby niepełnoletnie, które zostaną zakwalifikowane do wzięcia udziału w wycieczce, mogą wziąć w niej 

udział jedynie pod opieką osoby dorosłej, wskazanej w formularzu zgłoszeniowym.  

 
 

9. OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH 

 

1. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi konkursu przez 

uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy          

w serwisach i publikacjach internetowych Organizatora konkursu, w telewizji, wykonanie reprodukcji 

nagrodzonych i wyróŜnionych prac oraz ich pokaz lub powielenie pracy w materiałach promocyjnych             

i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością 

Organizatora. 

2.  Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, Ŝe nie będą one naruszały majątkowych                 

i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza teŜ, Ŝe osoba przekazująca prace konkursowe 

uzyskała pisemną zgodę osób, których wizerunki utrwalono w nadesłanych pracach oraz posiada 

uprawnienia do wyraŜania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie           

1 powyŜej. 

3. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne ze złoŜeniem oświadczenia, Ŝe zespołowi 

przesyłającemu zgłoszenie konkursowe lub poszczególnym osobom wchodzącym w jego skład przysługują 

autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy. 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje 

odwołanie. 



 

2. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany konkursu lub uniewaŜnienia konkursu bez 

podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronach 

internetowych: www.lubuskie.pl oraz www.lrpo.lubuskie.pl. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie przesyłki nadesłanej drogą 

pocztową. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie prac konkursowych.  

5. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Departament Regionalnego Programu Operacyjnego, 

Wydział Informacji i Promocji, ul. Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, tel.  (68) 45 65 119/151. 


