
  

  

 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu PG  
nr 76/2021/XXV 

z 20 stycznia 2021 r.  

 

 

w sprawie: przyjęcia Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Wygraj indeks WEiA organizowanego 

przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 

 

 

Senat Politechniki Gdańskiej na podstawie z art. 70 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz §88 ust. 2 pkt. 2 

Statutu Politechniki Gdańskiej, uchwala co następuje:  

 

 

§1 Regulamin konkursu organizowanego przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 

Gdańskiej Wygraj indeks WEiA określający zasady przyjmowania laureatów ww. konkursu na 

kierunki studiów prowadzone na Wydziale, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

Przewodniczący Senatu  

Rektor PG  

 

 

 

 

------------------------------------------  

prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN 

 



  

  

 

 

 

Załącznik  
do Uchwały Senatu PG nr 75/2021/XXV z 20 stycznia 2021 r.  

 

Regulamin konkursu „Wygraj indeks WEiA” 

§1 Informacje wstępne 

1. Konkurs „Wygraj indeks WEiA”, zwany dalej „Konkursem” ogłasza i przeprowadza Wydział 
Elektrotechniki i Automatyki (WEiA) Politechniki Gdańskiej. 

2. Patronami honorowymi konkursu są: Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 
Gdańskiej, Prezes Lotos Serwis, Prezes Fundacji Rozwoju Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku. 

§2 Cel, uczestnicy i zasady kwalifikacji 

1. Celem Konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży szkół średnich edukacji technicznej 
w zakresie automatyki, elektroniki i elektrotechniki, a także zachęcenie młodzieży do podjęcia 
studiów technicznych. 

2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a zgłosić się do niego mogą uczniowie ostatnich klas szkół 
średnich. 

3. Konkurs organizowany jest raz w roku. 

4. Kwalifikacja odbywa się na podstawie prawidłowo wypełnionego i przesłanego do organizatora 
formularza zgłoszenia przez stronę internetową Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 
Gdańskiej. 

§3 Zgłoszenie udziału w Konkursie 

1. Informacja o Konkursie będzie publikowana do końca stycznia bieżącego roku akademickiego wraz 
z harmonogramem Konkursu na stronie WEiA oraz przekazana pocztą elektroniczną do wybranych 
szkół średnich. 

2. W Konkursie mogą brać udział uczniowie ostatnich klas wszystkich szkół średnich z terenu Polski, 
którzy prawidłowo wypełnią i w terminie prześlą do organizatora formularz zgłoszeniowy (załącznik 
1) oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2). W przypadku osób 
niepełnoletnich załączniki wypełnia opiekun prawny uczestnika Konkursu. 

3. Udział uczniów w Konkursie jest dobrowolny. 

§ 4 Organizacja Konkursu 

1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach. 

2. Podczas pierwszego etapu weryfikowana jest wiedza techniczna uczestników z zakresu 
automatyki, elektroniki i elektrotechniki (test wielokrotnego wyboru). 

3. Na podstawie wyników uzyskanych przez uczestników na pierwszym etapie Konkursu Komisja 
przygotowuje listę rankingową ze wskazaniem osób, które zostały zakwalifikowane do drugiego 
etapu Konkursu, w terminie siedmiu dni od zakończenia etapu. 

4. Etap drugi obejmuje wykonanie projektu stanowiska laboratoryjnego procesu technologicznego 
określonego w zadaniu konkursowym. Najlepiej ocenione projekty zostaną zakwalifikowane do 
prezentacji przed Komisją Konkursową, która wyłoni Laureatów Konkursu. 



 
 

5. Za organizację i przeprowadzenie Konkursu na każdym etapie odpowiada Komisja Konkursowa. 
Członkowie Komisji oraz jej Przewodniczący powoływani są przez Dziekana WEiA w uzgodnieniu 
z pozostałymi Organizatorami Konkursu. Przewodniczący Komisji odpowiada za przygotowanie 
pytań do pierwszego etapu i zadań do etapu drugiego oraz opracowanie szczegółowych zasad 
sprawdzania i oceny na obu etapach Konkursu. 

6. Sprawdzanie i ocenianie prac dokonywane jest przez Komisję Konkursową na podstawie 
opracowanych kryteriów oceniania. Na wniosek Komisji Dziekan WEiA w uzgodnieniu 
z pozostałymi Organizatorami Konkursu może poszerzyć grono osób oceniających prace 
konkursowe. 

7. Laureatami Konkursu „Wygraj indeks WEiA” zostaje do pięciu osób najlepiej ocenionych przez 
Komisję Konkursową, które uzyskały co najmniej 80% możliwych do zdobycia punktów.  

8. Informacja o Laureatach Konkursu jest publikowana na stronie internetowej WEiA w zakładce 
Konkursu „Wygraj indeks WEiA” w terminie siedmiu dni od zakończenia etapu drugiego. 

§5 Organizacja poszczególnych etapów Konkursu 

1. Szczegółowy terminarz Konkursu ustala Przewodniczący Komisji Konkursowej „Wygraj indeks 
WEiA”. 

2. Pierwszy etap Konkursu odbywa się w miesiącu marcu. 

3. Drugi etap Konkursu odbywa się w miesiącu czerwcu. 

4. Laureaci Konkursu mogą ubiegać się o przyjęcie na Wydział Elektrotechniki i Automatyki 
Politechniki Gdańskiej na kierunek Elektrotechnika lub Automatyka, Robotyka i Systemy 
Sterowania na zasadach preferencyjnych, w roku otrzymania świadectwa maturalnego, po złożeniu 
dokumentów określonych w zasadach rekrutacji. 

5. Przewodniczący Komisji Konkursowej wydaje Laureatom zaświadczenia celem przedłożenia 
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

§6 Prawa autorskie 

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do 
rozwiązania zadania konkursowego na rzecz Organizatorów, bez ograniczeń czasowych 
i terytorialnych, bez odrębnego wynagrodzenia.  

2. Prawa autorskie do rozwiązań złożonych w ramach Konkursu przechodzą na własność 
Organizatorów na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym. 

§7 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej WEiA. 

2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W przypadku 
ich wprowadzenia, pełny tekst regulaminu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem Konkursu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzygają Organizatorzy Konkursu. 



 
 

4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik nie będzie zamieszczać treści naruszających obowiązujące 
przepisy prawa, w szczególności nie będzie używać obraźliwych oznaczeń, a także treści 
naruszających prawa osób trzecich, w szczególności ich dóbr osobistych oraz praw autorskich. 

5. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik (w przypadku uczestnika niepełnoletniego opiekun 
prawny uczestnika) akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 
przez Organizatorów Konkursu swoich danych i wizerunku w zakresie określonym w §8. 

§8 Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestników podane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady Europy (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. Przetwarzanie danych, o których mowa w punkcie 1. obejmuje również publikację: imienia, 
nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości i nazwy szkoły. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku 2 
do niniejszego regulaminu. 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU: 

Załącznik 1 – formularz rejestracyjny udziału w Konkursie; 

Załącznik 2 – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. 

 



 

Załącznik  nr 1  
do Regulaminu konkursu „Wygraj indeks WEiA” 

 

 

 

Formularz rejestracyjny udziału 

w Konkursie „Wygraj indeks WEiA” 

 

 

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………………………………..………. 

 

Dane kontaktowe: 

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon*…………………………………………………………………………….…………………………………… 

E-mail*…………………………………………………………………………………….…………………………….. 

 

Nazwa szkoły …………………………………………….……………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em** się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść 

 

 

………………………………………………………..                                             ………………………………………………………… 
(miejscowość i data)                                                                                                                                 (czytelny podpis)*** 

 

* nie jest wymagane, ale ułatwi kontakt z uczestnikiem 

** niepotrzebne skreślić 

*** w przypadku osób niepełnoletnich podpis opiekuna prawnego  



 

 

Załącznik 2 

do Regulaminu konkursu „Wygraj indeks WEiA” 
 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 
Zapoznałam/em* się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych / danych osobowych  
osoby małoletniej, nad którą sprawuję opiekę* zamieszczonych w poniższej klauzuli informacyjnej. 
* niepotrzebne skreślić 

 

………………………………..…………………………                                           …………………………………….…………… 
(miejscowość i data)                                                                                                      (czytelny podpis**) 

** w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego  

Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016) (RODO*** ) informujemy, że:  
1.  Administratorem danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy 

ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233);  
2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące 
przetwarzania Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw;  

3.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu rekrutacji oraz przebiegu konkursu WYGRAJ INDEKS 
WEiA (Konkurs) na podstawie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu 
wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o 
laureatach oraz archiwizację dokumentów;  

4.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu, w jakim zostały zebrane tj. do okresu 
rozstrzygnięcia Konkursu (6 miesięcy), a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z 
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 
217 ze zm.); 

5.  Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 
upoważnione na mocy prawa (sądy, policja itp.);  

6.  Przysługuje Pani/Panu:  
•   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
•   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
•   prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu w 

jakim zostały one zebrane, 
•   prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
•   prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa). 
7.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji i przebiegu Konkursu; 
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu; 
9.  Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
 
*** 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). 
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