
Regulamin konkursu: „Ku powodzeniu w życiu”  
 

 

§ 1. 
ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu: „Ku powodzeniu w życiu” zwanego dalej Konkursem jest  
Fundacja LifeSkills, ul. Bagno 2/201, 00-112 Warszawa, KRS: 0000449748,  
NIP: 5252547309, REGON: 146529807 zwana dalej Organizatorem. 

 
Konkurs jest organizowany w ramach realizacji porozumienia o współpracy zawartego 
między Fundacją Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-703), ul. 
Mydlarska 4, wpisaną do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa – Śródmieścia,  Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000279712, NIP 679-294-11-63, REGON 120472387 (zwaną dalej Uniwersytet Dzieci)  
a Organizatorem.  

 
§ 2. 

CEL KONKURSU 
Celem Konkursu jest stymulacja młodzieży w zakresie:  
1. Umiejętności pisania i wyrażania swojej opinii na wybrany temat,  
2. Rozwijania kreatywnego myślenia i uważności na nieoczywistości, 
3. Pobudzenia myślenia i planowania swojej drogi życiowej przez młodzież 

  

§ 3. 
UCZESTNICY KONKURSU 

Uczestnikami Konkursu  mogą zostać uczniowie szkół gimnazjalnych, w wieku od 14 do 16 
lat, którzy uczestniczą, bądź są absolwentami programu „Nauka do kwadratu” 
prowadzonego przez Uniwersytet Dzieci, którzy wyślą do Organizatora Konkursu Prace 
Konkursowe oraz Kartę Zgłoszeniową. 
 

§ 4. 
ETAPY KONKURSU 

Konkurs składa się z 3 etapów oraz poniższych zadań: 
1. Etap I – Aktywne uczestnictwo w zajęciach „Nauka do kwadratu” organizowanych przez 

Uniwersytet Dzieci lub ukończenie innych zajęć Uniwersytetu Dzieci w latach 
poprzednich. 

2. Etap II - Odpowiedź w  formie eseju bądź jakiejkolwiek innej (w tym niekonwencjonalnej) 
formie wyrazu na 7 pytań konkursowych, zwana dalej Pracą Konkursową. 

3. Etap III - Rozmowa wybranych do drugiego etapu Uczestników oraz rodziców  
lub opiekunów z Komisją Konkursową, zwana dalej Rozmową Konkursową. 

 
 



§ 5. 
TERMIN KONKURSU 

Konkurs rozpoczyna się z dniem 24.11.2017 r.  
 
Tematy pytań do pracy konkursowej ogłoszone zostaną w dniu 24.11.2017. Prace 
konkursowe należy dostarczyć do 28.02.2018 r. Spośród zgłoszonych prac wyłonionych 
zostanie maksymalnie 7  Uczestników, którzy zostaną zaproszeni do Etapu III Konkursu, czyli 
na Rozmowę Konkursową. 
 
Spotkania i Rozmowy Konkursowe z osobami, które przejdą do drugiego etapu Konkursu 
będą odbywały się w terminach od 1 do 20 marca 2018. 
 
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 31.03.2018 r.  
 
 

§ 6. 
PRACE KONKURSOWE 

Przygotowane Prace Konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów: 
1. Kreatywność w zakresie treści oraz formy pracy. 
2. Identyfikacja właściwych niejasności i barier na drodze do powodzenia w życiu 
3. Spójność obecnych działań z marzeniami młodego człowieka ze szczególnym 

uwzględnieniem sposobów wykorzystania czasu wolnego  
 

 

§ 7. 
PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ 

1. Zgłoszenie do konkursu obejmuje: 
a) wypełnienie i podpisanie Kart Zgłoszeniowych przez każdego Uczestnika i rodzica 

lub opiekuna Uczestnika biorącego udział w Konkursie (załącznik do Regulaminu); 
b) Pracę Konkursową przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w § 6. 

2. Karta zgłoszeniowa musi zostać wypełniona czytelnie i poprawnie oraz musi zostać 
podpisana przez Uczestnika oraz rodzica lub opiekuna. 

3. Prace konkursowe wraz z Kartą Zgłoszeniową przesyłane są mailowo na adres: 
fundacja@lifeskills.pl, z tytułem: Imię i nazwisko Uczestnika „Konkurs – Ku powodzeniu 
w życiu”.  

4. Koszty przygotowania Prac Konkursowych ponoszą Uczestnicy Konkursu. 
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania całości lub części 

przesłanych na Konkurs prac m.in. w celu reklamy Konkursu, propagowania i promocji 
przedsięwzięć Fundacja Uniwersytet Dzieci oraz Fundacji LifeSkills, bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880). 
 

§ 8. 
KRYTERIA OCENY PRAC 

1. Prace Konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową, w której skład wchodzą: 
dr. n. med. Jarosław Sikora, Robert Krool oraz członkowie Rady Programowo-Naukowej 
Liceum Ogólnokształcącego LifeSkills Nr1 w Warszawie. 



2. Komisja Konkursowa, na posiedzeniu zamkniętym, ocenia nadesłane Prace Konkursowe 
i wyłania maksymalnie 7  Uczestników, którzy zostaną zaproszeni do Etapu III Konkursu, 
czyli na Rozmowę Konkursową.  

3. Zwycięzcą Konkursu oraz Laureat 2 i 3 miejsca zostanie Uczestnik wytypowany przez 
Komisję Konkursową po Rozmowie Konkursowej. 

 
 

§ 9. 
NAGRODY 

1. W Konkursie przewiduje się następujące nagrody: 
a) Bony Edukacyjne uprawniające do zniżki na naukę (od pierwszej do ostatniej klasy)  

w Liceum Ogólnokształcącym LifeSkills Nr1 w Warszawie, do wykorzystania  
w każdym roku nauki w Liceum. 

a) 70% zniżki – za zajęcie 1 miejsca 
b) 50% zniżki – za zajęcie 2 miejsca 
c) 40% zniżki – za zajęcie 3 miejsca 

b) Wszyscy uczestnicy Rozmowy Konkursowej otrzymają Bony Edukacyjne na 20% zniżki 
na naukę w Liceum LifeSkilla Nr1 

c) Bon Edukacyjny można wykorzystać w trakcie podpisania umowy na kształcenie 
licealne w terminie do 15 maja każdego roku. Bon Edukacyny jest imienny i nie jest 
możliwe przekazanie nagrody na rzecz innego beneficjenta.   

d) Wszyscy poprawnie zgłoszeni Uczestnicy otrzymają nagrody książkowe  
od Organizatora, oraz materiały na temat kompetencji emocjonalnych. 

 
 

§10. 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika oraz 
opiekuna prawnego na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych 
związanych z organizacją Konkursu, w tym publikowanie wyników na stronach 
internetowych oraz społecznościowych Organizatora. 

2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest Fundacja LifeSkills, 
ul. Bagno 2/201, 00-112 Warszawa. 

3. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich 
poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania. Nie wyrażenie zgody na 
przetwarzanie swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją udziału  
w Konkursie.  

4. Przystąpienie do Konkursu wiąże się z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu. 
 
 



§ 11. 
PRAWA AUTORSKIE 

 
1. W stosunku do nagrodzonych Prac Konkursowych 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 na polach 
eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych, jak również prawo 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. 

2. W stosunku do prac innych niż te, o których mowa w ust. 1, Organizator z chwilą 
rozstrzygnięcia konkursu uzyskuje nieograniczoną w czasie i co do terytorium, 
niewyłączną i nieodpłatną licencję do wykorzystania tych prac w zakresie, o jakim mowa 
w ust. 1. 

 
§ 12. 

KONTAKT 
1. Regulamin Konkursu wraz z załącznikiem zostanie udostępniony na stronie internetowej 

Liceum Ogólnokształcącego LifeSkills Nr1 w Warszawie – www.lol1.pl  
2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać kontaktując się z następującymi 

osobami: Lucyna Kwaśna, fundacja@lifeskills.pl - (22) 407 34 97. 


