
  

  

 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu PG 

nr 88/2021/XXV 

z 10 lutego 2021 r. 
 

 

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Wygraj Indeks 

organizowanego przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej. 

 

 

Senat Politechniki Gdańskiej na podstawie z art. 70 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz §88 ust. 2 pkt. 2 

Statutu Politechniki Gdańskiej, w związku z §1 ust. 3 Uchwały Senatu PG nr 224/2018/XXIV z 12 

grudnia 2018 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice 

Gdańskiej laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów od roku akademickiego 

2019/2020, zmienionej Uchwałą Senatu PG nr 483/2020/XXIV z 17 czerwca 2020 r. uchwala co 

następuje: 

 

 

§1 Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Wygraj Indeks stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały.  

 

§2 Traci moc Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 302/2015/XXIII z 21 października 2015 r.  

w sprawie zatwierdzenia regulaminów ogólnopolskich konkursów organizowanych przez 

Politechnikę Gdańską dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

 
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
Przewodniczący Senatu  
Rektor PG  
 
 
 
 
------------------------------------------  
prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN 



 
 

 

Załącznik 
do Uchwały Senatu PG 
nr 88/2021/XXV z 10 lutego 2021 r. 
 
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu  Chemicznego Wygraj Indeks 

 

§1 INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu Wygraj Indeks jest Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej. 

2. Patronami honorowymi konkursu są: JM Rektor Politechniki Gdańskiej, Dziekan Wydziału 

Chemicznego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne oddział Gdański. 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. 

4. Celem konkursu jest, rozwijanie zainteresowań chemią szerokiego kręgu młodzieży, możliwość 

sprawdzenia swej wiedzy poza szkołą i porównania jej z rówieśnikami z różnych stron Polski, jak 

również możliwość bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem akademickim. 

5. Konkurs organizowany jest corocznie. 

6. Konkursowe materiały informacyjne, regulamin, listy osób zakwalifikowanych do II etapu i lista 

laureatów konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Konkursu na 

www.chem.pg.edu.pl 

 

§2 ORGANIZACJA KONKURSU 

 

1. Konkurs składa się z 2 etapów. 

2. Etap I polega na rozwiązaniu zadań i problemów chemicznych opublikowanych na stronie 

Konkursu na www.chem.pg.edu.pl 

3. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 lutego. 

4. Do pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik 1) oraz wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2). W przypadku osób niepełnoletnich załączniki 

wypełnia opiekun prawny uczestnika konkursu. 

5. Prace bez dołączonych załączników nie będą sprawdzane. 

6. Praca konkursowa może być przesłana indywidualnie lub przez szkołę. 

7. Do etapu finałowego kwalifikuje się uczestnik który otrzymał co najmniej 80% możliwych 

punktów. 

8. Organizatorzy w trybie pilnym powiadamiają uczestników o wynikach. 

9. Udział uczniów w eliminacjach konkursowych jest dobrowolny. 

10. Etap II (finałowy) odbywa się w ostatnią sobotę marca. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu II Etapu Konkursu, przy czym zobowiązuje 

się do poinformowania uczestników o ewentualnej zmianie przynajmniej z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. 

12. Forma II etapu Konkursu (stacjonarna lub zdalna) jest uzależniona od wyjątkowych sytuacji, 

będzie ustalana każdego roku, a stosowna informacja będzie zamieszczana na stronie 

internetowej Konkursu.  

13. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań II etapu wynosi 60 min. 

14. Wyniki konkursu i lista laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej Konkursu na 

www.chem.pg.edu.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia konkursu. 

15. Dyplomy zostaną przesłane laureatom do dnia 15 kwietnia. 

16. Za zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom etapu finałowego w drodze na konkurs, 

w czasie jego trwania i w drodze powrotnej, odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza 

uczeń lub jego rodzice (prawny opiekun ucznia). 

http://www.chem.pg.edu.pl/


 
 

17. Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy 

w wyznaczonym terminie nie przystąpią do danego etapu konkursu. 

18. Organizatorzy nie pokrywają kosztów udziału w Konkursie. 

19. Dokumentacja związana z przebiegiem poszczególnych etapów konkursów, po ich zakończeniu 

jest porządkowana, zabezpieczana i przechowywania przez 5 lat w miejscu przeprowadzenia 

konkursu. 

20. Zadania z poszczególnych etapów konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Konkursu na www.chem.pg.edu.pl w ciągu 7 dni roboczych od daty przeprowadzenia konkursu. 

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie Konkursu na www.chem.pg.edu.pl 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator. 

3. Zapisując się do udziału w konkursie uczestnik/opiekun uczestnika akceptuje niniejszy regulamin 

i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii i/lub 

zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go (wizerunku) 

na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz 

wykorzystania do promocji Wydziału/Uczelni na promocyjnych materiałach drukowanych 

Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

 

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników podane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie 1. obejmuje również publikację: imienia, 

nazwiska, nazwy miejscowości i nazwy szkoły. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku 

numer 2 do niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 

Załącznik nr 1 ‐ karta zgłoszenia do konkursu 

Załącznik nr 2 ‐ oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 



 

Załącznik  nr 1  

do Ogólnopolskiego Konkursu  Chemicznego "Wygraj Indeks” 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU CHEMICZNEGO 

„WYGRAJ INDEKS" 

Imię i nazwisko ucznia --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nazwa Szkoły* ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adres ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Imię i nazwisko nauczyciela‐opiekuna --------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam** się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść. 

 

 

 

 

 

……………………….……                                                                                            ..…………..…………………………………….. 

(miejsce, data)                    czytelny podpis *** 

 

* w przypadku zgłoszenia indywidualnego nie wypełniać 

**niepotrzebne skreślić 

** w przypadku osób niepełnoletnich podpis opiekuna prawnego 



 

 

Załącznik 2 

do Ogólnopolskiego Konkursu  Chemicznego "Wygraj Indeks” 

 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 
Zapoznałam/em* się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych / danych osobowych  
osoby małoletniej, nad którą sprawuję opiekę* zamieszczonych w poniższej klauzuli informacyjnej. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

 
 
 

………………………………..…………………………                                           …………………………………….…………… 
(miejscowość i data)                                                                                                      (czytelny podpis**) 

*niepotrzebne skreślić 

** w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego  

 

Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) (RODO*** ) informujemy, że:  
 

1.  Administratorem danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. 
Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233);  

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-
mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania 
Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw;  

3.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu rekrutacji oraz przebiegu konkursu WYGRAJ INDEKS 
(Konkurs) na podstawie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim 
udziału i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację 
dokumentów;  

4.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu, w jakim zostały zebrane tj. do okresu rozstrzygnięcia 
Konkursu (6 miesięcy), a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z 
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.); 

5.  Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 
upoważnione na mocy prawa (sądy, policja itp.);  

6.  Przysługuje Pani/Panu:  
•   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
•   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
•   prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu w jakim 

zostały one zebrane, 
•   prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
•   prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa). 
7.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji i przebiegu Konkursu; 
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu; 
9.  Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
 

*** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
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