
 

 

Regulamin Konkursu na Najlepszego Uczenia  

Rzeczypospolitej Polskiej  

UCZEŃ Z PASJĄ – edycja II (2022) 

 

§1 

1. Organizatorem Konkursu „Uczeń z Pasją”, zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Rozwoju 

Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1, 41-200 Sosnowiec  

2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Nagrody i wyróżnienia w Konkursie wręczane są na Gali Finałowej, która może towarzyszyć 

innemu wydarzeniu organizowanemu lub współorganizowanemu przez Fundację.   

 

§ 2 

1. Uczestnikiem Konkursu jest uczeń uczęszczający do szkoły średniej działającej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, którego kandydaturę – za jego zgodą – zgłoszono do Konkursu oraz 

nie został wykluczony z udziału w Konkursie poprzez stosowną decyzję Organizatora. 

2. Kandydatów do Konkursu mogą zgłaszać dyrektorzy szkół, do których uczęszczają uczniowie 

uczestniczący w konkursie, rektorzy wyższych uczelni działających w Polsce oraz 

przedstawiciele organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest działalność w 

dziedzinie edukacji młodzieży. 

3. Zgłoszenie ucznia do konkursu następuje poprzez przesłanie Organizatorowi wypełnionego 

kwestionariusza konkursowego, zgodnie ze wzorem opublikowanym na oficjalnej stronie 

internetowej Organizatora. 

4. W Konkursie Administratorem Danych jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 

Wyższego.  

 

§3 

1. Konkurs ma na celu: 

a) promowanie i nagradzanie najzdolniejszych uczniów w kraju, którzy łączą aktywność 
naukową i edukacyjną z działalnością społeczną, w tym zwłaszcza kulturalną, artystyczną, 

charytatywną, sportową,  



b) rozpowszechnianie działań prospołecznych oraz propagowanie wśród uczniów i w 

środowiskach edukacyjnych postaw szacunku wobec nauki oraz postaw obywatelskich, w tym 

postawy zaangażowania społecznego, 

c) kreowanie wysokich aspiracji edukacyjnych uczniów. 

2. Uczestnikiem Konkursu może zostać uczeń szkoły średniej, publicznej lub prywatnej w 

Rzeczypospolitej Polskiej, który: 

a) posiada średnią ocen (na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego daną edycję 

Konkursu) co najmniej 4,5,  

b) legitymuje się znaczącymi osiągnięciami na polach aktywności: naukowej, sportowej lub 

społecznej,  

c) wyraził zgodę na przesłanie do Organizatora formularza konkursowego, znajdującego się na 
oficjalnej stronie Organizatora, który to formularz jest podstawą do oceny osiągnięć Uczestnika 

w Konkursie. 

3. Uczestnik nie może zostać nagrodzony za osiągnięcia zgłoszone w poprzednich edycjach 

Konkursu. 

4. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie z uzasadnionych 

przyczyn, w szczególności: niespełnienia wymogów formalnych, stwierdzenia obecności 

nieprawdziwych danych w formularzu czy naruszeń Regulaminu. 

5. Zgłoszenia Uczestników do Konkursu przyjmowane są od 10.02.2022 r.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o przedłużeniu terminu nadsyłania 

zgłoszeń do Konkursu.  

7. Dane osobowe przekazane Organizatorowi w formularzu konkursowym będą przetwarzane 

przez Administratora Danych w celu: 

a) realizacji Konkursu; 

b) wyłonienia zwycięzców Konkursu; 

c) przyznania nagród zwycięzcom Konkursu. 

 

§4 

1. Wyróżnienia dla najlepszych uczestników Konkursu przyznawane są na podstawie analizy 

danych zawartych w kwestionariuszu konkursowym przez Komisję Konkursową, w skład której 

wchodzą członkowie Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz powołani 

przez Zarząd Fundacji eksperci zewnętrzni, reprezentujący środowisko akademickie.  

2. O liczbie i rodzaju przyznanych nagród i wyróżnień decyduje Organizator. 

3. Laureaci oraz wyróżnieni otrzymają dyplomy potwierdzające uzyskane tytuły oraz nagrody 

rzeczowe lub finansowe.  

4. Nagrody w Konkursie mają charakter uznaniowy. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

 



§ 5 

1. Od decyzji Komisji Konkursowej i Organizatora Uczestnikom nie przysługuje odwołanie.  

2. Nagrody zostaną przekazane Laureatom i wyróżnionym na podstawie postanowień 

odrębnych umów zawartych między Organizatorem a osobą nagrodzoną.   

3. Wiążące dla Uczestników informacje, decyzje oraz postanowienia ogłaszane będą za 

pośrednictwem poczty elektronicznej z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. 

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się, iż w razie otrzymania nagrody, 

nieodpłatnie udzieli Organizatorowi zgody na opublikowanie swojego wizerunku oraz danych 

osobowych (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, Szkoła) w środkach masowego przekazu i w 

internecie, wraz z informacją o Konkursie i wygranej). 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, poprzez umieszczenie stosownej 
informacji na stronie Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w 

Konkursie. 

6. W kwestiach nieobjętych Regulaminem zastosowanie ma decyzja Organizatora. 

7. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy uczestnikami Konkursu, osobami zgłaszającym 

kandydatów do Konkursu a organizatorem rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 


