
REGULAMIN 

 

Wojewódzkiego KONKURSU 

 

Energetyka jądrowa XXI wieku (2.0) 

 

 

Zagadnienia Ogólne 

 

1. Głównym organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Opolski wspólnie z Opolskim Oddziałem 

Polskiego Towarzystwa Fizycznego (OO PTF) z siedzibą w Opolu (ul. Oleska 48, 45-052) 

i Opolskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk z siedzibą w Opolu (pl. Kopernika 11, 45-040). 

2. Komitet Organizacyjny powołany jest przez Odział Opolski Polskiego Towarzystwa Fizycznego 

(OO PTF). 

3. Celem Konkursu jest popularyzacja nauk ścisłych na przykładzie zagadnień dotyczących 

energetyki jądrowej i wpływu promieniotwórczości na organizmy żywe. 

4. Konkurs ma charakter regionalny: obszar działalności województwo opolskie. 

5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do szkół średnich Opolszczyzny lub 

mieszkających na terenie województwa opolskiego. 

6. Środki finansowe przewidziane na organizację Konkursu i nagrody pochodzą od Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nie jest pobierana opłata konkursowa od uczestnika konkursu. 

7. Zadania Komitetu Organizacyjnego Konkursu: 

a) Ustalenie zasad przyznawania nagród laureatom Konkursu. 

b) Przygotowanie materiałów informacyjnych zamieszczanych na stronie internetowej 

dotyczącej Konkursu. 

c) Opracowanie materiałów informacyjnych. 

 

Terminarz konkursu 

 Ogłoszenie konkursu:  6.11.2020 r. 

 Rejestracja uczestników konkursu: od 6.11.2020 – 25.11.2020 r. 

 Nadsyłanie prezentacji do godz. 23:59 - 4.12.2020 r. 

 Ogłoszenie zakwalifikowanych prezentacji do finału 11.11.2020 r. 

 Wygłoszenie wykładu i podanie wyników konkursu na MS Teams 15.12.2020 r. 

 

 



Zasady rejestracji uczestników Konkursu 

1. Uczestnictwo ucznia w Konkursie powinna zgłosić nauczyciel szkoły do której uczeń uczęszcza 

lub przedstawiciel innej jednostki kulturalno-oświatowej. Nie ma ograniczeń, co do liczby 

uczestników startujących z jednej szkoły lub jednostki kulturalno-oświatowej. Jeden uczestnik 

może wysłać tylko jedną prezentację. 

Zasady przeprowadzania Konkursu  

1. W pierwszym etapie konkurs obejmuje samodzielnie wykonaną prezentację związaną  

innowacyjnymi źródłami energii - wpływ na środowisko i człowieka zgodnie z poniższymi 

tematami do wyboru:  

a) Reakcje jądrowe jako źródło energii,  

b) Wpływ promieniotwórczości na organizmy żywe,  

c) Oblicza promieniotwórczości, 

d) Ludzie nauki zajmujący się zagadnieniami promieniotwórczości. 

i przesyłają ją na adres: ooptf@uni.opole.pl 

Uczestnik konkursu jest zobowiązany wziąć udział w Konferencji naukowej Energetyka XXI 

wieku (v. 2.0) w dniu 26.11.2020 na facebook:OpolskiFestiwalNAuki. 

2. W drugim etapie 6 najlepszych prezentacji zostanie wygłoszonych podczas Finału Konferencji 

Konkursu Energetyka jądrowa XXI wieku (2.0) za pomocą platformy MS Teams Wygłoszone 

prezentacje nie mogą być dłuższe niż 15 min. 

3. Prezentacje muszą być wygłoszone osobiście przez uczestnika konkursu. 

4. Finał konkursu odbędzie się w dniu 15.12.2020 w godzinach 12:00 – 15:00 w MS Teams.  

 

 

 

Przewodnicząca  

Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego 

 

Katarzyna Książek 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy do Wojewódzkiego KONKURSU „Energetyka jądrowa XXI wieku 

(2.0)”. 

  



 

Formularz zgłoszeniowy 

Wojewódzki KONKURS: „Energetyka jądrowa XXI wieku (2.0)” 

Imię i nazwisko ucznia:  

Data urodzenia:   

Adres zamieszkania  

(ulica, kod, miasto) 
 

e-mail:  

Telefon kontaktowy:  

Szkoła do której uczęszcza 

uczeń: 
 

Klasa:   

Nauczyciel prowadzący 

Prawny opiekun* 
 

Telefon kontaktowy do 

Nauczyciela prowadzącego  

Prawnego opiekuna* 

 

e-mail  

* niepotrzebne skreślić 
 

Klauzula zgody: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu prowadzenia i 

administrowania procesami rekrutacji na wydarzenia organizowane podczas Festiwalu Nauki. 

  

Klauzula Informacyjna  

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. 

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (inspektora ochrony danych) nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, dane kontaktowe: iod@uni.opole.pl lub formularz na stronie : 

http://iod.uni.opole.pl/kontakt/, lub pisemnie na adres: Uniwersytet Opolski pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. 

3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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  (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1) 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz nie będą 

przekazywane do państw trzecich; 

6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla których zostały zebrane; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie; 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza obowiązujące przepisy; 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przeniesione zostaną prawa autorskie do zgłoszonej prezentacji na rzecz Uniwersytetu 

Opolskiego. 

 

Akceptuję regulamin Wojewódzkiego KONKURSU Energetyka jądrowa XXI wieku (v.2.0) 

 

 

 

 ………….................………………  

 data i podpis ucznia 

 

 

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

 imię i nazwisko prawnego opiekuna data i podpis  

 (proszę wypełnić drukowanymi literami) prawnego opiekuna  

http://iod.uni.opole.pl/kontakt/

