
 

 

Regulamin konkursu „Mistrzowie Energii” 
Wersja z dn. 10.01.2023 r. 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem konkursu o nazwie „Mistrzowie Energii”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Naukowa i 

Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Kolskiej 12 (01-045 Warszawa), zwany dalej „Organizatorem” lub NASK-PIB. 

2. Konkurs jest organizowany w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE). 
3. Konkurs jest częścią kampanii „Mistrzowie Energii”, organizowanej przez Fundację Czyste Powietrze i 

wspieranej przez Państwowy Instytut Badawczy NASK. 
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie ose.gov.pl/mistrzowie-energii. Jego akceptacja jest 

warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie oraz poddania zgłoszenia konkursowego 
ocenie. Przekazanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.  

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa do 31.01.2023 r. 
6. Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych trwa od dnia 30.11.2022 r. do dnia 31.01.2023 r. do godziny 

23:59. 

 
§ 2. Cel i założenia Konkursu 

 
1. Celem Konkursu jest: 

1) promowanie zdrowych cyfrowych nawyków wśród uczniów i nauczycieli, 

2) zwiększenie wiedzy uczniów i nauczycieli na temat znaczenia oszczędzania energii, sposobów 
realizacji tego działania oraz związanych z tym korzyści.  

2. Zadanie konkursowe polega na:  
1) zorganizowaniu w szkole dowolnej inicjatywy edukacyjnej pod hasłem „Mistrzowie Energii” – 

odpowiadającej na wskazane w pkt 1 cele konkursu. Poprzez inicjatywę Organizator rozumie np. 
wydarzenie, konkurs dla uczniów, projekt edukacyjny, itp., skierowane do możliwie największej 
liczby uczniów danej szkoły. Zadaniem uczestników jest opracowanie formuły i koncepcji inicjatywy 
oraz jej realizacja w czasie trwania konkursu, tj. do 31.01.2023 r.   

2) wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie ose.gov.pl/mistrzowie-energii, 
zawierającego sprawozdanie/relację z realizacji inicjatywy. Sprawozdanie/relacja musi zawierać 
opis realizacji inicjatywy, uwzględniający określone w formularzu informacje, dokumentację 
zdjęciową z jej przebiegu (do 10 zdjęć) – jej rozmiar nie może przekroczyć 50 MB oraz – opcjonalnie 
– wideo ze skrótem relacji. Zdjęcia należy przekazać Organizatorowi za pośrednictwem linku 
wygenerowanego w serwisie https://wetransfer.com/, umożliwiającym bezpłatne przesyłanie 
plików, wideo – za pośrednictwem linku do materiału umieszczonego w serwisie 
https://www.youtube.com/ – po stronie Uczestnika Konkursu leży upewnienie się, że Organizator 
będzie miał do nich nieutrudniony dostęp.   

 
§ 3. Uczestnictwo w Konkursie 

1. W Konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe podłączone do OSE bądź 
będące w trakcie podłączania, reprezentowane przez zgłaszającego, tj. dyrektora lub innego 
uprawnionego do tego pracownika szkoły, zwane dalej „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.  
Osoba dokonująca zgłoszenia oświadcza przed jego wysłaniem (w formie zaznaczenia odpowiedniej 
rubryki pod formularzem zgłoszeniowym), że jest uprawniona do zgłoszenia inicjatywy w imieniu 
szkoły, a także, że szkoła jest podłączona do OSE/w trakcie podłączania do OSE.  



 

 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne oraz bezpłatne. Uczestnikowi Konkursu nie 
przysługuje prawo żądania zwrotu nakładów finansowych poniesionych w związku ze zgłoszeniem się 
i uczestnictwem w Konkursie.   

3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące członkami najbliższej rodziny pracowników lub 
współpracowników Organizatora. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych 
i powinowatych w linii prostej oraz rodzeństwo, wstępnych, zstępnych i powinowatych do trzeciego 
stopnia linii bocznej (w tym małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków) i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia. 

4. Zgłoszenia konkursowe mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem formularza internetowego, 
dostępnego na stronie ose.gov.pl/mistrzowie-energii. Organizator zastrzega sobie prawo żądania 
złożenia zgłoszenia konkursowego w innej formie na późniejszym etapie Konkursu.  

5. Składając zgłoszenie konkursowe (w tym sprawozdanie z realizacji inicjatywy) i akceptując Regulamin 
Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw, w tym praw autorskich i praw 
pokrewnych, do wszelkich zgłoszonych w ramach Konkursu utworów. 

6. Uczestnik z chwilą przesłania zgłoszenia konkursowego wyraża zgodę na wprowadzanie zgłoszenia (w 
tym sprawozdania z realizacji inicjatywy) do pamięci komputera i/lub do baz danych Organizatora oraz 
przechowywanie go tam na potrzeby realizacji konkursu, a także później – w celach archiwizacyjnych. 

7. Uczestnik z chwilą przesłania zgłoszenia konkursowego udziela Organizatorowi bezterminowo 
niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie przez Organizatora z dokumentacji składającej się 
na sprawozdanie z realizacji inicjatywy (tj. z materiałów opisujących i dokumentujących zorganizowaną 
inicjatywę, która została zgłoszona w Konkursie), na następujących polach eksploatacji: wykorzystania 
(tj. rozpowszechniania) ww. sprawozdania lub jego fragmentów w celach informacyjnych, 
promocyjnych, edukacyjnych lub szkoleniowych w witrynie internetowej Organizatora oraz na 
należących do Organizatora profilach w mediach społecznościowych -w dowolnej formie i w dowolnym 
czasie. 

8. Ponadto z chwilą przesłania zgłoszenia konkursowego, Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez 
Organizatora praw zależnych do sprawozdania z realizacji inicjatywy w czasie trwania licencji, tj. 
zezwala na tworzenie przez Organizatora opracowań, przeróbek, adaptacji zgłoszenia konkursowego 
oraz rozporządzanie i korzystanie z nich na wszystkich wyżej wymienionych polach eksploatacji. 

9.  Uczestnik jest świadomy faktu, że Organizator ma prawo udzielić zgody na powyższy zakres 
eksploatacji zgłoszenia konkursowego lub jego fragmentów innym – uprawnionym do tego, w opinii 
Organizatora, podmiotom. 

10. Każdy z uprawnionych do uczestnictwa w Konkursie Uczestników, tj. każda szkoła, może zgłosić do 
Konkursu tylko jedną inicjatywę. 

 
§ 4. Zasady Konkursu 

 
1. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia konkursowego, opublikowanego na 

stronie ose.gov.pl/mistrzowie-energii i jednoczesną akceptację Regulaminu.  
2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki: 

a) zawierać wszystkie wymagane w formularzu dane, w tym sprawozdanie z realizacji 
inicjatywy, tj. dokładny i zgodny z wytycznymi opis zrealizowanej inicjatywy oraz 
dokumentację fotograficzną (do 10 zdjęć), opcjonalnie również wideo. 

b) zawierać wszystkie niezbędne zgody wymagane do przesłania formularza. 
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wezwania Uczestników, których zgłoszenia konkursowe będą 

niepełne lub niezupełne lub którzy nieprawidłowo wypełnili formularz zgłoszeniowy, do uzupełnienia 
lub poprawienia zgłoszenia, wyznaczając im w tym celu termin do 7 dni roboczych na uzupełnienie 
braków lub poprawienie zgłoszenia. 

4. Organizator informuje, że zgłoszenia konkursowe (w tym sprawozdanie z realizacji inicjatywy): 



 

 

a) zawierające treści niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające dobra 
osobiste Organizatora lub osób trzecich,  

b) naruszające inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa własności 
przemysłowej, 

c) służące w opinii Organizatora wyłącznie lub w przeważającej części promocji Uczestnika 
lub jego działalności komercyjnej, 

nie będą uwzględniane w Konkursie. 
5. Organizator w terminie do 30 dni roboczych po upływie terminu na składanie zgłoszeń 
w Konkursie zweryfikuje, czy Uczestnicy spełniają warunki Konkursu określone w Regulaminie. 
6. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym potwierdzi, że: poinformował osoby fizyczne, których 
dane osobowe poda w zgłoszeniu, o obowiązkach administratora danych wynikających z art. 13 i 14 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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)  - RODO.  
7. W przypadku gdy w zgłoszeniu konkursowym (tj. w sprawozdaniu z realizacji inicjatywy) 
umieszczony zostanie wizerunek ucznia, nauczyciela lub też innej osoby, Uczestnik zobowiązuje się do 
uprzedniego zebrania zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby dla potrzeb 
inicjatywy (pracy konkursowej), w tym dla celów rozpowszechniania tego wizerunku przez NASK (w 
szczególności dla celów publikacji zgłoszenia konkursowego w mediach społecznościowych i na 
stronach internetowych NASK). Szkoła przedstawi ww. zgodę na każde żądanie NASK. Wzór zgody 
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 
§ 5. Tryb Wyboru Zwycięzców Konkursu  

 
1. Oceny zgłoszeń konkursowych dokona komisja konkursowa, zwana dalej: „Kapitułą”, złożona 

z przedstawicieli Organizatora i ekspertów wskazanych przez Organizatora. 
2. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
3. Zwycięzcy Konkursu, zwani dalej „Zwycięzcami”, zostaną wyłonieni przez Kapitułę spośród 

Uczestników.  
4. Rozstrzygnięcie Konkursu przez Kapitułę nastąpi poprzez zapoznanie się ze wszystkimi zgłoszeniami 

konkursowymi oraz wybór Zwycięzców według kryteriów oceny zgłoszeń konkursowych. 

 
Kryteria oceny zgłoszeń konkursowych: 

● Przyznanie od 0 do 10 punktów za każde kryterium w zależności od poziomu zgodności z danym 
kryterium, gdzie 0 - najniższy stopień zgodności, 10 - najwyższy stopień zgodności: 

o Zgodność zgłoszonej inicjatywy z założeniami konkursu (przedstawienie sposobów na 
oszczędzanie energii oraz korzyści z tego płynących – innych niż finansowe, promocja 
zdrowych cyfrowych nawyków) (0-10 pkt) 

o Kreatywność pomysłu (czy jest oryginalny, czy wyróżnia się na tle innych?) (0-10 pkt) 
o Wartość edukacyjna (czy inicjatywa, poprzez swoją formę i przebieg, przyczyniła się 

istotnie do zwiększenia wiedzy w szkole na zadany temat?) (0-10 pkt) 
o Liczba zaangażowanych uczniów - % względem wszystkich uczniów danej szkoły (0-10 

pkt, za odpowiednio: 100% uczniów – 10 pkt, 90% uczniów – 9 pkt, 80% - 8 pkt, 70% - 
7 pkt, 60% - 6 pkt, 50% - 5 pkt, 40% - 4 pkt, 30% - 3 pkt, 20% - 2 pkt, 10% - 1 pkt) 

o Dokumentacja inicjatywy – opis i zdjęcia oraz opcjonalnie wideo (czy w sposób jasny, 
ciekawy i wyczerpujący przedstawiają zgłoszony pomysł, czy pozwalają ocenić 
zgodność inicjatywy z założeniami konkursu, czy zdjęcia/wideo są w dobrej jakości?) 
(0-10 pkt) 

 



 

 

5. Każdy z Uczestników Konkursu może zdobyć maksymalnie 50 punktów.  
6. Wyłonienie Zwycięzców przez Kapitułę nastąpi do  20.03.2023 r. 
7. Organizator poinformuje pocztą elektroniczną (e-mailem) Zwycięzców o fakcie przyznania 

nagrody. Organizator zastrzega sobie również prawo do opublikowania informacji o 
zwycięzcach i nagrodzonych inicjatywach na swoich stronach internetowych oraz kanałach w 
mediach społecznościowych. 

8. Zwycięzcy niezwłocznie - pocztą elektroniczną - potwierdzą Organizatorowi fakt przyjęcia 
informacji o wygranej i gotowość do odebrania nagrody.  

 
§ 6. Nagrody 

 
1. Kapituła przyzna 50 równorzędnych nagród w postaci kart podarunkowych do wykorzystania przez 

szkołę na zakup materiałów edukacyjnych. Przez materiały edukacyjne Organizator rozumie pomoce 
dydaktyczne i inne narzędzia i usługi, które mogą wspierać proces nauki. 

2. Wartość jednej nagrody rzeczowej, o której mowa w pkt 1. wyniesie 2 000 zł.  
3. Podmiotem odpowiedzialnym za przekazanie nagród jest Organizator. 
4. Osobą uprawnioną do odbioru nagrody w imieniu szkoły jest osoba zgłaszająca inicjatywę lub inna 

wskazana przez nią.  
5. Zwycięzca  przeniesie (w sposób wskazany w ust. 7) na Organizatora autorskie prawa majątkowe do 

zgłoszenia konkursowego (tj. do całości sprawozdania z realizacji inicjatywy - wszystkich przesłanych w 
ramach Konkursu materiałów), na następujących polach eksploatacji, dla celów informacyjnych, 
promocyjnych, edukacyjnych lub szkoleniowych: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami i w jakiejkolwiek 
formie, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, 
w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystanie wielokrotne zgłoszenia, 
3) wprowadzanie zgłoszenia do pamięci komputera i do baz danych Organizatora, 
4) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem, a także rozpowszechnianie zgłoszenia 

konkursowego w witrynie internetowej Organizatora i Operatora, publiczne wykonanie, 
wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym, 

5) prawo do wykorzystywania do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, 

sponsoringu, promocji sprzedaży, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,  

Ponadto Organizator zezwoli na wykonywanie praw zależnych, tj. na tworzenie opracowań, przeróbek, 

adaptacji zgłoszenia konkursowego lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich 

opracowań na wszystkich wyżej wymienionych polach eksploatacji. 

6. Przekazanie autorskich praw majątkowych na którymkolwiek z pól eksploatacji wskazanych w ust. 5 

(a także zezwolenie na wykonywanie praw zależnych), nie wiąże się z koniecznością zapłaty Zwycięzcy 

jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego przez Organizatora. 

7. Zwycięzca nabywa nagrodę  z chwilą podpisania z Organizatorem umowy o przeniesienie autorskich 

praw majątkowych w zakresie wskazanym w ust. 5. Umowa zostanie podpisana przez Dyrektora 

szkoły lub też inną upoważnioną osobę w formie pisemnej lub też z wykorzystaniem kwalifikowanych 

podpisów elektronicznych. W przypadku braku podpisania takiej umowy przez Zwycięzcę w terminie 

7 dni od dnia wyboru z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, Organizator odmówi przyznania 

nagrody i wyznaczy innego zwycięzcę.  

8. Zwycięzca nie może zrzec się praw do nagrody na rzecz innego podmiotu. 



 

 

9. W przypadku, gdy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o wygranej w Konkursie 

i ogłoszenia wyników Konkursu Zwycięzcy nie potwierdzą Organizatorowi przyjęcia nagrody, stosuje 

się poniższe postanowienia: 

1) Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody kolejnemu uczestnikowi z największą 
liczbą punktów. 

2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przyjęcia nagrody lub nagród z 
przyczyn od niego niezależnych. Nieodebranie nagrody w terminie oznacza utratę praw do niej.  

9. W terminie do trzech miesięcy od przekazania nagród, Zwycięzcy są zobowiązani do przekazania 
Organizatorowi drogą mailową, na adres: mistrzowieenergii@nask.pl, informacji potwierdzającej 
przeznaczenie nagrody na zakup materiałów edukacyjnych w postaci skanu wypełnionego 
oświadczenia, które zostanie przekazane Zwycięzcom wraz z informacją o fakcie przyznania nagrody 
oraz skanu faktury/paragonu, potwierdzającego deklarowany/e zakup/y. 

 
§ 7.  Postanowienia Końcowe 

 
1. Uczestnicy, którzy w rażący sposób naruszą postanowienia niniejszego Regulaminu, podlegają 

wykluczeniu z Konkursu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu w dowolnym momencie, w tym do 

zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu oraz zmiany terminu przyznania nagród. 
3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym 

Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie 
dostępne w materiałach reklamowych i promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. 

4. W sprawach interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych decyzję podejmuje Organizator 
Konkursu. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Konkursu Organizator będzie informował na 
bieżąco na stronie ose.gov.pl/mistrzowie-energii. 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu: 

- Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku 

 

W imieniu ……………………………………………………………………………………………...1  wyrażam zgodę na 
nieograniczone czasowo udostępnienie jego/jej/swojego2  wizerunku lub głosu, utrwalonego w postaci 
zdjęć i filmów w celu wykorzystania go dla potrzeb konkursu „Mistrzowie Energii”, organizowanego 
przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB), (dalej: 
Organizator), z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa), w szczególności dla 
celów umieszczenia wizerunku w zgłoszeniu konkursowym, jak również jego publikacji przez 

 
1 Fragment zapisany kursywą znajduje zastosowanie, gdy zgoda wypełniana jest przez rodzica/innego opiekuna 
prawnego osoby, której wizerunek będzie wykorzystany (tj. w przypadku gdy osoba ta ma mniej niż 18 lat w 
chwili podpisywania zgody), 
2 Należy wybrać właściwe (poprzez skreślenie pozostałych) w zależności od tego czy zgoda jest podpisywana 
przez rodzica/opiekuna prawnego osoby, której wizerunek będzie wykorzystany (w przypadku gdy osoba ta jest 
niepełnoletnia), czy też przez samą tę osobę (gdy jest pełnoletnia) 



 

 

Organizatora na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Organizatora. Przed 
podpisaniem niniejszej zgody zapoznałem/łam się z Regulaminem ww. konkursu i akceptuję jego 
postanowienia. 

 

…………………………………………………………………….. 

Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego /ucznia3 

 
 

 
3 Należy wybrać właściwe (poprzez skreślenie pozostałych). 


