
 

REGULAMIN KONKURSU „WYZWANIA NAUKOWE” Kopalni Wiedzy 

 

§ 1 

 

1. Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Unibot z Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach jako organizatorzy Projektu Kopalnia Wiedzy ogłasza konkurs 

„WYZWANIA NAUKOWE” będące serią zadań naukowych na przygotowanie przestrzennej 

pracy zgodnej z tytułem danego Wyzwania. 

 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-8 ze szkół podstawowych. 

 

3. Konkurs ma charakter otwarty dla uczniów szkół podstawowych z woj. śląskiego. 

 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

 

§ 2 

 

1. Pracę Konkursową zgłasza nauczyciel. Jedna klasa może wykonać tylko jedną pracę. Nie 

ma limitu liczby zgłoszonych prac z danej szkoły. 

 

2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane dowolną techniką. 

 

3. Organizatorzy nie zapewniają materiałów i środków do wykonania prac.  

 

4. Prace wraz z informacją o autorze/ach (imię i nazwisko uczniów oraz nauczyciela, nazwa i 

adres szkoły, klasa) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres csr@jsw.pl (tytule e-maila 

należy podać: WYZWANIE NAUKOWE). Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się 

i akceptacja niniejszego regulaminu, który dostępny jest na stronie internetowej 

https://kopalniawiedzyjsw.pl oraz https:/unibot.us.edu.pl  

 

5. Przystępując do niniejszego konkursu nauczyciel, po zapoznaniu się z klauzulami 

informacyjnymi RODO JSW i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (stanowiące załączniki nr 

1, 2 do niniejszego regulaminu) składa oświadczenia dotyczące przetwarzania danych 

osobowych, zapoznania się z regulaminem konkursu, zezwolenia na korzystanie przez 

Organizatorów ze zgłoszonej pracy stanowiące złącznik nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu. 

Wyżej wymienione dokumenty dostępne są na stronie https://kopalniawiedzyjsw.pl oraz 

https:/unibot.us.edu.pl. 

 

 

6. Nauczyciel składa oświadczenia, o których mowa w § 2 ust.  

 

7. Oświadczenia należy dostarczyć wraz z pracą na adres: csr@jsw.pl. 

 

 

§ 3 
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1. Prace zgłoszone do konkursu oceniać będzie Jury powołane przez Koordynatora KOPALNI 

WIEDZY w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i Unibota z Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach, wg następujących kryteriów: 

 

a) kreatywność (w skali 0 - 10 pkt);  

b) estetyka wykonania (w skali 0 - 10 pkt);  

c) zgodność tematyczna (w skali 0 - 10 pkt).  

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia: 30.  

 

2. W ramach Konkursu zostanie zorganizowanych 6 WYZWAŃ NAUKOWYCH, od września 

2022 r. do maja 2023 r. 

Termin zgłaszania prac upływa po 30 dniach kalendarzowych od ogłoszenia Wyzwania 

naukowego. 

 

3. Jury wyłoni zwycięskie prace, które zostaną nagrodzone.  

 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi drogą elektroniczną (e-mail, w mediach społecznościowych 

oraz na stronach internetowych https://kopalniawiedzyjsw.pl oraz https:/unibot.us.edu.pl). 

 

5. Nagrodą dla twórców zwycięskiej pracy jest uczestnictwo 30 uczniów w warsztatach 

edukacyjnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.  

 

6. Organizatorzy ponoszą koszty związane z  transportem oraz uczestnictwem w warsztatach.  

 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznawania nagród dodatkowych, 

niewymienionych w niniejszym regulaminie.  

 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych na stronach 

internetowych JSW, Kopalni Wiedzy oraz Unibota, Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach oraz na profilach JSW, Kopalni Wiedzy oraz Unibota, Uniwersytetu 

Otwartego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w mediach społecznościowych.  

 

 

§ 4  

 

Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygają Organizatorzy konkursu. 
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