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REGULAMIN KONKURSU 

TADEUSZ KOŚCIUSZKO – INŻYNIER I ŻOŁNIERZ 

(XI edycja) 

  

  

 

§ 1 

  

1. Konkurs „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz” organizuje Politechnika Krakowska 

im. Tadeusza Kościuszki. 

2. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Rektor Politechniki Krakowskiej. 

§ 2 

  

1. Temat Konkursu: „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”. 

2. Cele Konkursu: 

a) rozwijanie zainteresowania historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem 

działalności Tadeusza Kościuszki; 

b) ukazanie Tadeusza Kościuszki jako bohatera narodowego, zasłużonego zarówno 

w zakresie obronności kraju, jak i w dziedzinie nauk technicznych; 

c) utrwalenie wizerunku Tadeusza Kościuszki jako patrona Politechniki Krakowskiej. 

§ 3 

  

1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a jego uczestnikami mogą być uczniowie szkół 

ponadpodstawowych oraz studenci studiów I i II stopnia. W Konkursie nie mogą brać 

udziału studenci kierunku historia. 

2. Uczestnicy Konkursu zostaną podzieleni na dwie kategoria: 
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a) U – uczniowie szkół ponadpodstawowych, 

b) S – studenci szkół wyższych. 

 

3.   Osoby, które w momencie zgłoszenia do Konkursu nie są pełnoletnie, muszą dostarczyć 

Organizatorom (osobiście lub w formie przesyłki) podpisaną przez rodziców lub 

opiekunów prawnych zgodę na udział w Konkursie. Formularz zgody zostanie 

zamieszczony na stronie internetowej www.kosciuszko.pk.edu.pl. Wypełniony 

formularz musi zostać dostarczony najpóźniej do 15 marca 2023 r. do Działu Promocji 

Politechniki Krakowskiej (ul. Warszawska 24 [budynek Galerii GIL], 31-155 Kraków, godz. 

9.00-15.00). Organizatorzy nie będą przyjmować skanów formularzy.  

 

4.  Laureaci Konkursu (finaliści) otrzymują następujące nagrody: 

a) za zajęcie pierwszego miejsca – laptop i 2000 zł; 

b) za zajęcie drugiego miejsca – czytnik e-booków i 1500 zł; 

c) za zajęcie trzeciego miejsca – słuchawki bezprzewodowe i 500 zł; 

d) za zajęcie miejsc od 4 do 10 – nagrody książkowe oraz gadżety związane 

z Politechniką Krakowską; 

e) troje najlepszych uczniów otrzymuje dodatkowe punkty, odpowiednio: 100, 60, 40, 

w postępowaniu rekrutacyjnym na wszystkie kierunki studiów I stopnia  

(z wyjątkiem kierunków: architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa 

przemysłowego):  

 na kierunku architektura: 100, 60 i 40 punktów zgodnie z wzorem:  

W = R+(J + H + M + x)/6, 

gdzie: 

 R oznacza punkty uzyskane z egzaminu z rysunku; 

 J, H i M mają interpretację zgodną z rodzajem zdawanej matury; 

 x oznacza liczbę dodatkowych punktów. 

5.  W Konkursie nie mogą brać udziału finaliści poprzednich edycji konkursu. 

6. Nagrody o wartości przekraczającej 2000 zł zostaną wydane po wpłaceniu przez 

laureatów 10% wartości nagrody tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od 

wygranej lub po potrąceniu należnego podatku z przysługującej nagrody pieniężnej. 

§ 4 

  

1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Rektora PK. 
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2. Siedzibą Komisji jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 

24, 31-155 Kraków. 

3. Skład Komisji zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.kosciuszko.pk.edu.pl. 

4. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu będą przekazywane za 

pośrednictwem strony internetowej www.kosciuszko.pk.edu.pl oraz telefonicznie przez 

Dział Promocji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, tel.: 12 628 20 65, 

12 628 20 66. 

§ 5 

  

1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: 

a) I etap – test wiedzy on-line z 30 zamkniętymi pytaniami; 

b) II etap – finał z pytaniami „na żywo” z zastrzeżeniami wskazanymi  

w par. 7 niniejszego regulaminu. 

2. W I etapie Konkursu maksymalnie 10% pytań może dotyczyć historii Politechniki 

Krakowskiej. 

3. Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu zostanie udostępniony na stronie 

internetowej www.kosciuszko.pk.edu.pl w momencie ogłoszenia jego rozpoczęcia.  

§ 6 

  

Organizacja I etapu Konkursu 

1. I etap Konkursu (test on-line) organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej.  

2. Osoby zainteresowane uczestnictwem w I etapie Konkursu rejestrują się na platformie 

Konkursowej za pośrednictwem strony internetowej www.kosciuszko.pk.edu.pl,  

w terminie określonym przez Organizatora, zaś osoby które są niepełnoletnie  

w momencie zgłoszenia do Konkursu, muszą dostarczyć Organizatorom podpisaną przez 

rodziców lub opiekunów prawnych zgodę na udział w Konkursie, zgodnie z zasadami 

opisanymi w par. 3 pkt 3 niniejszego Regulaminu.  

3. Najpóźniej 2 dni przed przeprowadzeniem testu on-line osoby, które zarejestrowały się 

i aktywowały swoje konta na platformie Konkursowej, a w przypadku uczestników 

niepełnoletnich – dopełniły formalności związane z dostarczeniem zgody na udział  

w Konkursie, otrzymują na podany podczas rejestracji adres e-mail link do testu on-line, 

który zostanie aktywowany w dniu przeprowadzenia testu o godzinie podanej w treści 

e-maila. 
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4. Aby przystąpić do testu on-line, uczestnik musi wpisać login i hasło, które ustalił podczas 

rejestracji konta na platformie konkursowej. 

5. Uczestnicy odpowiadają na pytania zamknięte w wyznaczonym i ograniczonym czasie. 

6. Na sumę punktów uzyskanych w I etapie Konkursu składają się: 

a) punkty uzyskane za poprawne odpowiedzi – 1 punkt za każdą poprawną 

odpowiedź, 

b) punkty za niewykorzystany czas – 0,5 punktu za każdą pełną minutę 

niewykorzystanego czasu. 

7. Do II etapu Konkursu (finału) kwalifikuje się 10 osób (finalistów) z największą liczbą 

punktów – po 5 osób z każdej kategorii (U i S). 

8. W wypadku równej liczby punktów uzyskanej przez kilku uczestników decydować będzie 

dokładny czas udzielenia odpowiedzi. Im krótszy czas udzielenia odpowiedzi, tym wyższa 

pozycja w rankingu. 

9. Imiona i nazwiska finalistów, a także lista rankingowa uczestników I etapu (tylko loginy) 

zostanie ogłoszona na stronie internetowej Konkursu w ciągu 7 dni od jego zakończenia.  

10. Od wyników I etapu Konkursu nie przysługuje odwołanie. Uczestnicy mają prawo       

sprawdzić swoje odpowiedzi, dostarczając najpóźniej do 7 kwietnia 2023 r. do Działu 

Promocji Politechniki Krakowskiej (ul. Warszawska 24 [budynek Galerii GIL], 31-155 

Kraków, godz. 9.00-15.00) pisemny wniosek o udostępnienie arkusza udzielonych 

odpowiedzi w teście on-line. W przypadku uczestnika niepełnoletniego, podpis pod 

wnioskiem powinien złożyć rodzic lub opiekun prawny. W powyższym wniosku należy 

wskazać adres e-mail, na który zostaną przesłane wyniki. 

 

§ 7 

Organizacja II etapu Konkursu (finału) w formie stacjonarnej 

1. Finał Konkursu odbywa się na terenie Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. 

2. Do rywalizacji przystępuje 10 uczestników (finalistów) z największą liczbą punktów 

zdobytych w I etapie Konkursu – po 5 z kategorii U i S. 

3. Finaliści są zobowiązani do przedłożenia dokumentów poświadczających status ucznia 

lub studenta (ważna legitymacja).  

4. Jeżeli osoba z grona zwycięzców pierwszego etapu nie potwierdzi swojego uczestnictwa 

w finale konkursu najpóźniej 5 dni przed dniem finału, jej miejsce zajmie osoba 
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znajdująca się na kolejnej pozycji na liście rankingowej testu on-line w odpowiedniej 

kategorii (U i S).  

5. Finał Konkursu składa się z 15 serii pytań. W każdej serii uczestnik musi udzielić 

odpowiedzi na jedno pytanie w ciągu 15 sekund – za poprawną odpowiedź otrzymuje 10 

punktów. O przyznaniu punktów, w razie wątpliwości, decyduje Komisja Konkursowa, 

której postanowienia są ostateczne. Nie przysługuje od nich odwołanie. 

6. Zwycięzcą Konkursu zostaje zawodnik z największą liczbą punktów. O kolejności miejsc 

pozostałych uczestników decyduje liczba zdobytych punktów. 

7. W wypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników takiej samej liczby punktów, 

o ich kolejności decyduje liczba punktów zdobyta w I etapie Konkursu, a jeśli i ona jest 

taka sama, to czas udzielenia odpowiedzi na pytania w I etapie Konkursu. 

8. Uczestnicy finału Konkursu przyjeżdżają do Krakowa na własny koszt. 

§ 8 

Organizacja II etapu Konkursu (finału) w formie zdalnej 

1. W przypadku niemożności zrealizowania II etapu Konkursu w formie, którą opisano  

w par. 7, Organizatorzy mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu finału w formule testu 

on-line nie później niż 7 dni przed terminem planowanego finału, w którym udział 

weźmie 10 uczestników z największą liczbą punktów zdobytych w I etapie Konkursu – po 

5 z kategorii U i S. Informacja o zmianie formy II etapu zostanie opublikowana na stronie 

internetowej Konkursu.  

2. II etap Konkursu w wersji on-line zorganizowany zostanie za pośrednictwem strony 

internetowej. 

3. Finaliści są zobowiązani do przedłożenia dokumentów poświadczających status ucznia 

lub studenta (ważna legitymacja).  

4. Najpóźniej 2 dni przed przeprowadzeniem finału w formie testu on-line, osoby które 

potwierdziły swój udział w II etapie Konkursu, otrzymują na podany podczas rejestracji 

adres e-mail link do testu on-line, który zostanie aktywowany w dniu przeprowadzenia 

testu o godzinie podanej w treści e-maila. 

5. Aby przystąpić do testu on-line, uczestnik musi wpisać login i hasło, które ustalił podczas 

rejestracji konta na platformie konkursowej. 

6. Uczestnicy finału odpowiadają na 30 pytań zamkniętych w wyznaczonym czasie, który 

wynosi 15 minut.  

7. Na sumę punktów uzyskanych w II etapie Konkursu składają się: 
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a) punkty uzyskane za poprawne odpowiedzi – 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź, 

b) za niewykorzystany czas – 0,5 punktu za każdą pełną minutę niewykorzystanego 

czasu. 

7. W wypadku równej liczby punktów uzyskanej przez kilku uczestników decydować będzie 

dokładny czas udzielenia odpowiedzi. Im krótszy czas udzielenia odpowiedzi, tym wyższa 

pozycja w rankingu. 

8. W przypadku nieprzesłania przez uczestnika finału odpowiedzi na zestaw pytań  

w regulaminowym czasie 15 minut, zostaje on zdyskwalifikowany. 

9. Imiona i nazwiska uczestników finałowego testu on-line oraz wyniki II etapu zostaną 

ogłoszone na stronie internetowej Konkursu w ciągu 7 dni od jego zakończenia. 

10. Od wyników II etapu Konkursu nie przysługuje odwołanie. Uczestnicy mają prawo       

sprawdzić swoje odpowiedzi, dostarczając najpóźniej do 28 kwietnia 2023 r. do Działu 

Promocji Politechniki Krakowskiej (ul. Warszawska 24 [budynek Galerii GIL], 31-155 

Kraków, godz. 9.00-15.00) pisemny wniosek o udostępnienie arkusza udzielonych 

odpowiedzi w finałowym teście on-line. W przypadku uczestnika niepełnoletniego, 

podpis pod wnioskiem powinien złożyć rodzic lub opiekun prawny. W powyższym 

wniosku należy wskazać adres e-mail, na który zostaną przesłane wyniki. 

§ 9 

 

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza 

Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków. 

 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza 

Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37. 

 

3. Podanie danych osobowych przez osoby zgłaszające się do Konkursu ma charakter 

dobrowolny, lecz jest niezbędne do przystąpienia do Konkursu.  

 

4. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Działu Promocji Politechniki Krakowskiej, 

Kraków, ul. Warszawska 24 (tel. 12 628 20 65, 12 628 20 66), a w przypadku dochodzenia 

ewentualnych roszczeń, sądy i właściwe organy. 

 

5. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu odbywa się 

przy zachowaniu zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  
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6. Imię i nazwisko oraz dane osobowe uczestników Konkursu i opiekunów prawnych 

uczestników niepełnoletnich są przechowywane do momentu zakończenia czynności 

związanych z przeprowadzaniem Konkursu, a dane finalistów Konkursu – bezterminowo 

w celu wykorzystania i publikacji w materiałach informacyjnych i reklamowych oraz na 

stronie internetowej Konkursu, a także na stronach internetowych związanych  

z Organizatorem. 

 

7. Uczestnik Konkursu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia 

zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, w sytuacjach określonych w art. 17 

ust. 1 RODO. 

 

8. Dane osobowe uczestnika Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

§ 10 

  

Wykaz literatury 
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§ 11 

  

1. Organizator Konkursu nie odpowiada za problemy techniczne wynikłe po stronie 

uczestnika Konkursu (np. brak Internetu, problemy ze sprzętem komputerowym).  

 

2. W sprawach spornych i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje 

Organizator Konkursu. 

 

  

 


