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REGULAMIN KONKURSU 
„Nafta w teMACie” 

 
 

§ 1 
Organizator 

 
Organizatorem konkursu jest Grupa MAC S.A. (właściciel marek MAC Edukacja, 
MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzibą w Kielcach, ul. Witosa 76, 25-625 
Kielce. 
 

§ 2 
Uczestnicy 

 
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie (lub ich grupy) szkół 

podstawowych, znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
2. Szkoły podstawowe mogą być placówkami publicznymi, niepublicznymi lub 

prywatnymi. 
3. Szkoła może zgłosić się do konkursu tylko 1 raz, ale z dowolną ilością opisów 

doświadczeń. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel posiadający konto na 
www.mac.pl poprzez wysłanie prac drogą mailową na adres: 
konkurs.nafta@mac.pl. Zgłoszenia dokonuje on za zgodą uczniów, którzy są 
twórcami opisów doświadczeń. 

 
§ 3 
Cel 

 
Grupa MAC S.A. działająca na rynku edukacyjnym stawia sobie jako jeden z celów 
swojej działalności budowanie świadomości patriotycznej i ekologicznej uczniów. 
Celem konkursu jest zwiększenie świadomości o tematyce związanej z naftą, lampą 
naftową i postacią Ignacego Łukasiewicza, jako twórcy przemysłu naftowego 
wśród uczniów szkół podstawowych. Konkurs ma być zwieńczeniem roku 2022, 
który został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Ignacego 
Łukasiewicza. 
 

§ 4 
Forma konkursu 

 
Podczas konkursu uczniowie korzystają z metody eksperymentu, która pozwala na 
rozwijanie kompetencji poprzez zdobywanie wiedzy z wielu źródeł. 
Rozwiązywanie konkretnych problemów podczas opisu pozwala na zespołowe i 
planowe działanie. Dzięki temu rozwijane są kreatywność oraz zdobywane i 
utrwalane zostają informacje dotyczące życiorysu Ignacego Łukasiewicza. 
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§ 5 
Przedmiot konkursu 

 
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez ucznia (lub grupę 

uczniów) opisu doświadczenia, gdzie w jakikolwiek sposób zostanie 
zastosowana nafta, zgodnie z nazwą: „Nafta w teMACie”.  

2. Zadanie opisane powyżej realizowane jest w ścisłym kontakcie i pod 
kierownictwem nauczyciela ucznia (lub grupy uczniów). 

 
§ 6 

Ogłoszenie konkursu 
 
Informacje o rozpoczęciu konkursu zostaną zamieszczone na portalu 
społecznościowym Facebook pod adresem www.fb.com/macszkola oraz na 
stronach  www.chemiawszkole.pl/konkurs , www.mac.pl w dniu 30.12.2022 roku. 
 

§ 7 
Forma prac konkursowych 

 
1. Forma prac konkursowych to opis doświadczenia z relacją zdjęciową. Ważne, 

aby zdjęcia przeprowadzonego doświadczenia zostały dostarczone do 
Organizatora w wersji cyfrowej - dopuszczalne pliki to: PDF, JPG, PNG. 
Maksymalny rozmiar każdego pliku to 3 MB. 

2. Opis doświadczenia powinien zawierać: tytuł doświadczenia, sprzęt, 
odczynniki, sposób wykonania, obserwacje i wnioski oraz od 3 do 5 zdjęć 
doświadczenia. 

 
§ 9 

Czas trwania konkursu 
 
1. Konkurs trwa od 30.12.2022 do 28.04.2023 roku.  
2. W przypadku zmiany czasu trwania konkursu Organizator poinformuje o tym 

Uczestników na portalu społecznościowym Facebook pod adresem 
www.fb.com/macszkola oraz na stronie www.chemiawszkole.pl/konkurs 

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w dowolnym czasie 
bez podania przyczyn.  

 
§ 10 

Uczestnictwo w konkursie 
 
1. Przystąpienie do konkursu jest nieodpłatne i dobrowolne.  
2. Prace konkursowe muszą zostać nadesłane w terminie od 30.12.2022 do 

28.04.2023 roku. Należy przysłać je drogą elektroniczną na adres e-mail: 
konkurs.nafta@mac.pl z informacją w tytule wiadomości: „Konkurs – Nafta w 
teMACie”.  

3. Poza pracą konkursową, należy dostarczyć zgłoszenie w formie skanu lub 

http://www.fb.com/macszkola
http://www.chemiawszkole.pl/konkurs
http://www.fb.com/macszkola
http://www.chemiawszkole.pl/konkurs
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zdjęcia na podany adres e-mail, zawierające: wypełniony i podpisany formularz 
z danymi nauczyciela (osoby zgłaszającej – imię, nazwisko, kontakt telefoniczny 
i mailowy) oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika/uczestników konkursu – 
wzór w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
4. Szablony do samodzielnego wykonania dyplomów dla uczniów biorących 

udział w konkursie udostępnione zostaną w Generatorze Dyplomów MAC 
pod adresem: https://www.mac.pl/generator-dyplomow 

5. Wysłanie pracy lub prac na mail: konkurs.nafta@mac.pl jest tożsame z 
akceptacją niniejszego Regulaminu i udzieleniem stosownych zgód na 
przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu. 

 
§ 11 

Kryteria oceny prac 
 
1. Laureatów w konkursie wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora w której skład wchodzą Redaktorzy Merytoryczni Działu 

Wydawniczego Grupy MAC S.A. 

2.  Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:  

ELEMENTY PODLEGAJĄCE OCENIE skala punktowa  
(co jeden punkt) 

poprawność użytego sprzętu i odczynników 0-10 

poprawność merytoryczna opisu obserwacji 0-10 
poprawność merytoryczna opisu wniosków 0-10 
atrakcyjność zdjęć prezentowanego 
doświadczenia 

0-10 

oryginalność i atrakcyjność wybranego 
doświadczenia 

0-10 

 
3. Ocenie będą podlegać jedynie prace zgłoszone w terminie, o którym mowa w § 

9 p. 1  
4. W przypadku, gdy praca, która zdobyła liczbę punktów kwalifikującą ją do 

otrzymania nagrody, zawiera wizerunki osób fizycznych (w szczególności 
uczniów), warunkiem przyznania nagrody jest przekazanie Organizatorowi 
przez Uczestnika oświadczenia, iż pozyskał od opiekunów (lub ich 
przedstawicieli ustawowych) stosowne zgody na wykorzystanie tych 
wizerunków przez Organizatora oraz na przetwarzanie danych osobowych 
tych osób przez Organizatora, według wzoru załączonego do niniejszego 
Regulaminu. Przekazanie ww. zgód powinno nastąpić w terminie 7 dni od 
otrzymania stosownego wezwania, pod rygorem odmowy przyznania nagrody. 
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§ 12 
Zasady przyznawania nagród 

 
1. O przyznaniu nagrody decyduje Komisja Konkursowa w oparciu o kryteria 

oceny prac zawartych w § 11. Wyłonione zostaną trzy najlepsze prace z opisami 

i relacją zdjęciową doświadczenia. 

2. Autorzy zwycięskich prac nagrodzeni zostaną następującymi nagrodami: 

Miejsce Nagroda 
Przybliżona 

wartość nagrody 

I 

(dla uczniów) zestaw do eksperymentowania dla 
każdego ucznia (do wyboru spośród kilku 
propozycji)  
(dla szkoły) sprzęt do mobilnej pracowni w małej 
skali 

3 000 zł 

II 

(dla uczniów) zestaw do eksperymentowania dla 
każdego ucznia 
(dla szkoły) sprzęt do mobilnej pracowni w małej 
skali 

1 500 zł 

III 
 (dla uczniów) książka dla każdego ucznia 
 (dla szkoły) sprzęt do mobilnej pracowni w małej 
skali 

500 zł 

 
§ 13 

Wyniki konkursu 
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem portalu 
społecznościowego Facebook pod adresem www.fb.com/macszkola oraz na 
stronie www.chemiawszkole.pl/konkurs najpóźniej do dnia 31.05.2023 roku. 
Laureaci otrzymają informację o wynikach konkursu drogą elektroniczną na adres 
e-mail z którego wysłano zgłoszenie.  
 

§ 14 
Prawa autorskie 

 
1. W stosunku do prac nagrodzonych oraz informacji w nich zawartych 
Organizator, z chwilą przekazania nagrody uczestnikowi, nabywa prawa autorskie 
majątkowe, nieograniczone w czasie i co do terytorium, do korzystania na 
wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: 1) w zakresie utrwalania i 
zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w 
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy; 3) w 
zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w p. 2 – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

http://www.fb.com/macszkola
http://www.chemiawszkole.pl/konkurs
http://www.mac.pl/ekokonkurs%20w%20dniu%2022.04.2020
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mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  
2. Organizator nabywa również prawa do wykorzystywania utworów w dowolny 
sposób w celach marketingowych lub promocyjnych, w tym reklamie, sponsoringu, 
promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz 
innych przejawów działalności, przedmiotów jego własności, w tym w 
szczególności umieszczaniu na gadżetach, takich jak T-shirty, kubki, parasole, 
torby, długopisy, plecaki, oraz do wykorzystania utworów w publikacjach o treści 
edukacyjnej, wykorzystania ich na platformie e-learningowej, a także do 
stworzenia baz wiedzy o wartościach w publikacjach tradycyjnych i internetowych. 
3. Uczestnicy gwarantują, że w dacie otrzymania nagrody będą posiadać autorskie 
prawa majątkowe do nadesłanych prac w zakresie wystarczającym dla 
zrealizowania ust. 1 i 2 powyżej oraz że nadesłane prace nie będą naruszać 
przepisów prawa ani też praw i dóbr osobistych osób trzecich. 
 

§ 15 
Dane osobowe 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników, nauczycieli jest Grupa MAC 
S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Witosa 76; 25-561 Kielce. 
2. Kontakt z administratorem możliwy jest pod numerem tel. +48 41 366 55 55 lub 
adresem e-mail: kontakt@mac.pl; (sos_dane@mac.pl). 
3. Dane osobowe Uczestników, nauczycieli przetwarzane będą w celu realizacji 
konkursu oraz w celu korzystania z przekazanych przez Uczestników utworów, tj. 
w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez 
administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku (RODO). 
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty przetwarzające, 
tj. – firmy powiązane kapitałowo z administratorem danych: MAC Konsultanci 
Oświatowi Sp. z o.o. i Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o. 
5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres realizacji konkursu 
oraz przez okres korzystania przez Organizatora z przekazanych utworów. 
6. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania. 
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
roku Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia  
w konkursie. 
9. Dane Uczestników nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane 
organizacjom międzynarodowym. 
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§ 16 
Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy Regulamin konkursu jest opublikowany na stronie internetowej 

www.chemiawszkole.pl/konkurs; www.mac.pl 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i zasad realizacji 

konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informował 
poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie  
www.chemiawszkole.pl/konkurs; www.mac.pl 
 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu 
zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy. 
  

http://www.chemiawszkole.pl/konkurs
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____________, dnia ____________ r. 

 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(dane Uczestnika) 

 

OŚWIADCZENIE 

Uczestnik,  

działając na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu Konkursu „Nafta w teMACie” 
•  (dalej: „Konkurs”), którego organizatorem jest Grupa MAC S.A. z siedzibą w Kielcach 

(dalej: „Organizator”), 

• mając na względzie, że praca wykonana przez_________________________________  

(dalej: „Zakwalifikowana Praca”) zdobyła w Konkursie liczbę punktów kwalifikującą ją do 

otrzymania nagrody, 

• mając na względzie, że Zakwalifikowana Praca zawiera wizerunki osób fizycznych 

(dalej: „Osoby Fizyczne”), 

niniejszym oświadcza, że działając w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 

119, str. 1) pozyskał od Osób Fizycznych (lub ich przedstawicieli ustawowych – w przypadku 

małoletnich Osób Fizycznych) zgody na wykorzystanie ich wizerunków przez Organizatora dla 

celów związanych z realizacją Konkursu oraz dla celów marketingowych i promocyjnych 

Organizatora (w szczególności na rozpowszechnianie Zakwalifikowanej Pracy, zawierającej 

wizerunki Osób Fizycznych, w Internecie) oraz że zapoznał Osoby Fizyczne (lub ich 

przedstawicieli ustawowych – w przypadku małoletnich Osób Fizycznych) z treścią § 15 

Regulaminu Konkursu. 

 

__________________________ 

 


