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Regulamin ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

„Fizyczne i Astronomiczne Stypendia w Toruniu” 

 

§1 Definicje  

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) oznaczają: 

1. Konkurs – konkurs „Fizyczne i Astronomiczne Stypendia w Toruniu” (zwany dalej: FAST) 

prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

2. Organizatorzy – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń (zwany dalej: WFAiIS) oraz 

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego, Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń, NIP 956 226 05 73, 

wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji 

oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 

KRS 0000338019 (zwana dalej: Fundacją). 

3. Uczestnik – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie; uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, 

który zamierza rozpocząć studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach astronomia, 

fizyka lub fizyka techniczna na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nie później niż w roku uzyskania świadectwa 

maturalnego.  

4. Komisja – komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatorów wybranych 

przez Dziekana WFAiIS i Prezesa Zarządu Fundacji. 

5. Strona Konkursu – strona internetowa konkursu FAST: https://www.fizyka.umk.pl/fast/.  

6. RODO - Rozporządzenie 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

§2 Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin, określa zasady ubiegania się, przyznawania oraz realizacji nagród 

w Konkursie. 

2. Udział w Konkursie polega na samodzielnym napisaniu pracy popularnonaukowej lub będącej 

raportem z własnych badań na dowolny temat bezpośrednio związany z fizyką lub astronomią. 

Osoby zakwalifikowane do finału przedstawią w nim 10-15 minutowe prezentacje ustne  

(praca i prezentacja na ten sam temat). 

3. Organizatorzy zapewniają zaproszonym zamiejscowym finalistom oraz ich opiekunom-

nauczycielom (najwyżej jeden opiekun ze szkoły lub rodzic/ opiekun prawny) noclegi,  

obiad w dniu Konkursu oraz pokrywają koszty przejazdu na podstawie złożonego oświadczenia 

stanowiącego załącznik do Regulaminu (wzór do pobrania ze Strony Konkursu), w przypadku 
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przejazdu transportem publicznym do oświadczenia załącza się bilety poświadczające odbycie 

podróży). 

4. Termin składania wniosków w konkursie FAST oraz przewidywany termin rozstrzygnięcia 

Konkursu są corocznie ogłaszane na Stronie Konkursu. 

5. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres mailowy: konkurs.FAST@fizyka.umk.pl. 

§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Do Konkursu mogą zgłaszać się Uczestnicy, którzy prześlą na adres mailowy: 

konkurs.FAST@fizyka.umk.pl zgłoszenie spełniające wymogi formalne, tj. zawierające: 

a. poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia stanowiącą załącznik do Regulaminu (wzór 

do pobrania ze Strony Konkursu), 

b. pisemną pracę konkursową w formacie PDF, 

Praca musi być napisana komputerowo w języku polskim. Jej całkowita objętość nie może 

przekraczać pięciu stron formatu A4 oraz 10 000 znaków ze spacjami. 

2. Pliki załączone do maila ze zgłoszeniem powinny zawierać w nazwie imię i nazwisko uczestnika. 

3. Prace konkursowe muszą być oryginalne, autorskie. Przedstawienie niesamodzielnej (cudzej) 

pracy prowadzi do dyskwalifikacji na dowolnym etapie Konkursu. 

4. Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych Konkursu oraz zgłoszenia 

złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

§4 Procedura i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Eliminacje 

a. Zgłoszenia do Konkursu poddawane są ocenie formalnej, której dokonuje osoba 

wyznaczona przez Organizatorów. 

b. Zgłoszenia spełniające wszystkie kryteria formalne i wymagania zawarte w niniejszym 

Regulaminie podlegają ocenie merytorycznej przez Komisję Konkursową. 

c. Komisja ocenia treść i formę nadesłanych prac w skali od 0 do 20 punktów, tworząc  

w ten sposób listę rankingową. 

d. Osoby znajdujące się najwyżej na liście rankingowej (do 20 osób) zostają finalistami 

Konkursu. 

e. Lista finalistów zostanie opublikowana na Stronie Konkursu zgodnie z terminarzem 

Konkursu. 

2. Finał 

a. Finał Konkursu odbędzie się na terenie WFAiIS zgodnie z terminarzem Konkursu. 

b. Finaliści przedstawiają ustnie swoje prace przed komisją konkursową, innymi 

uczestnikami Konkursu, ich opiekunami i gośćmi. 

c. Czas trwania prezentacji to 10-15 minut. 

d. Komisja konkursowa ocenia wystąpienia finałowe w skali od 0 do 20 punktów. 
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e. Autorzy najwyżej ocenionych wystąpień finałowych (do 10 osób) zostają laureatami 

Konkursu.  

f. Komisja Konkursowa rozdziela nagrody pomiędzy laureatów. 

§5 Nagrody 

1. Fundatorami nagród w Konkursie są Organizatorzy. 

2. Nagrody w Konkursie stanowią: 

a. Stypendium w wysokości 1 000 zł brutto miesięcznie wypłacane przez okres pierwszego 

roku studiów (10 miesięcy) na WFAiIS (łącznie 10 000 zł brutto na osobę). 

b. Stypendium w wysokości 500 zł brutto miesięcznie wypłacane przez okres pierwszego roku 

studiów (10 miesięcy) na WFAiIS (łącznie 5 000 zł brutto na osobę). 

Od stypendiów organizatorzy potrącą kwotę podatku w wysokości 18% wartości stypendium 

na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie  

do art. 35 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.  

(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1509) (PDOF) i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego. 

c. Trzy miejsca w domu studenckim na okres pierwszego roku studiów (10 miesięcy) 

na WFAiIS. 

Laureat zobowiązany jest to zapłacenia podatku w wysokości 10% wartości nagrody na poczet 

należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do art. 30 ust. 1 

pkt 2 PDOF. 

d. Pięć kart prezentowych empik o wartości 500 zł do odebrania w ciągu pierwszego roku 

studiów. 

e. Nagroda publiczności przyznawana przez przedstawicieli studentów i młodych 

pracowników naukowych WFAiIS. 

3. Warunkiem realizacji nagród: stypendiów, miejsc w domach studenckich oraz kart prezentowych 

empik jest podjęcie studiów na kierunku astronomia, fizyka lub fizyka techniczna na WFAiIS,  

nie później niż w roku uzyskania świadectwa maturalnego. 

4. Laureatom nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną lub na ekwiwalent 

pieniężny. 

5. Wszyscy laureaci otrzymują przywilej rekrutacyjny w postaci maksymalnej liczby punktów 

przy ubieganiu się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów prowadzony przez WFAiIS  

(tj. astronomia, automatyka i robotyka, fizyka, fizyka techniczna i informatyka stosowana). 

§6 Realizacja stypendium 

1. Wypłata stypendium następuje wyłącznie na podstawie umowy stypendium, zawieranej między 

Fundacją a stypendystą (laureatem Konkursu). Umowa ta precyzuje warunki wypłacania 

i realizacji stypendium oraz obowiązki i prawa każdej ze stron. 

2. Podpisanie umowy stypendium następuje w październiku po odebraniu indeksu studenta 

WFAiIS na kierunkach wymienionych w §5 p. 3 niniejszego Regulaminu. 
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§7 Tryb składania i rozpatrywania odwołań 

1. Odwołania od decyzji Komisji mogą być zgłaszane w formie mailowej na adres 

konkurs.FAST@fizyka.umk.pl. Mail powinien być zatytułowany "Odwołanie – FAST" i wysłany 

nie później niż w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników odpowiedniego etapu Konkursu. 

2. Odwołanie powinno zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji, 

jak również dokładny opis, powód odwołania oraz argumenty, które mogłyby skłonić Komisję 

do zmiany postanowienia. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega 

sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania. 

3. Złożone odwołania rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania. 

Zainteresowani zostaną powiadomieni o decyzji w formie elektronicznej niezwłocznie 

po rozpatrzeniu odwołania.  

4. Decyzja Komisji po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna. 

§8 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11,  

87-100 Toruń. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zamieszczenie 

w zgłoszeniu klauzuli zawartej w karcie zgłoszeniowej. 

3. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora są Organizatorzy. 

4. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres 

mailowy organizatora: konkurs.FAST@fizyka.umk.pl. 

5. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

6. Szczegółowe cele przetwarzania: 

a. rozpatrzenie zgłoszenia, 

b. wyłonienie finalistów i laureatów Konkursu, 

c. publikacja listy finalistów i laureatów Konkursu na stronach Organizatorów, 

d. realizacji nagród, 

e. informowanie Uczestników Konkursu za pomocą wiadomości email (ewentualnie 

za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, lub wiadomości SMS) o wynikach 

Konkursu lub o sprawach istotnych w realizacji Konkursu. 

7. Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przepisów przewidzianych przepisami prawa. 

8. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania  

(także w mediach) o wynikach Konkursu.  

9. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
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10. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów, wynikający z obowiązujących przepisów. 

11. Uczestnik posiada prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody, o ile zgoda została udzielona. 

12. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie. 

Podanie innych danych niż wynikających z przepisów jest dobrowolne. 

§9 Postanowienia końcowe 

1. Treść Regulaminu oraz wszelkie jego zmiany publikowane są na Stronie Konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu przez zamieszczenie 

jego nowej wersji na Stronie Konkursu. 

4. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego.  

 

Regulamin zatwierdzili 

Prezes Fundacji Aleksandra Jabłońskiego Prodziekan ds. Studentów WFAiIS UMK 

dr Justyna Cembrzyńska dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK 
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