
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA SZKÓŁ 

„#OSEWyzwanie” edycji na fora OSEregio 

Preambuła: 

Konkurs dla szkół „#OSEWyzwanie” edycja dedykowana na potrzeby forów regionalnych „OSEregio”, 

które odbędą się w Ostrołęce, Białej Podlaskiej, Policach, Białymstoku, Częstochowie i Łodzi polega na 

zgłoszeniu przystąpienia do szerokopasmowego i bezpiecznego internetu gwarantowanego w 

programie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (dalej: „OSE”). Dodatkowo uczestnicy Konkursu muszą  

rozwiązać test wiedzy dotyczący zagadnień związanych z bezpiecznym korzystaniem z technologii oraz 

znajomości programu OSE. 

1. INFORMACJE O  KONKURSIE: 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w edycji konkursu dla 

szkół „#OSEWyzwanie” dedykowanej forom OSEregio (dalej: „Konkurs”). 

2. Organizatorem konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy 

Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie działający pod adresem ul. Kolska 12, 01-045 

Warszawa, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, 

NIP: 521-04-17-157 (dalej: „NASK-PIB” lub „Organizatorem”), realizujący na podstawie 

Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o  Ogólnopolskiej  Sieci Edukacyjnej programu 

Ogólnopolskiej  Sieci Edukacyjnej program OSE. 

3. Informacje o konkursie dostępne są na stronie forów OSEregio pod adresem oseregio.pl. 

 

2. UCZESTNICY KONKURSU: 

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie szkoła, o której mowa w art. 2 Ustawy z dnia 27 

października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (dalej: „Uczestnik”), której 

przedstawiciel zgłosi się do programu OSE, rozwiąże test wiedzy oraz weźmie udział w jednym 

z sześciu planowanych forów OSEregio w następujących terminach i miastach: 

a) 20 września 2019 r.– Ostrołęka; 

b) 24 września 2019 r. - Police 

c) 27 września 2019 r. – Biała Podlaska; 

d) 07 października 2019 r. – Białystok; 

e) 15 listopada 2019 r. – Częstochowa; 

f) 29 listopada 2019 r. – Łódź. 

2. Szkoła, o której mowa w ppkt 1, może wziąć udział w Konkursie tylko raz w ramach jednego z 

sześciu forów OSEregio, na które dokona zapisu za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. 

3. W każdym forum OSERegio może wziąć udział 160 Uczestników. Po przekroczeniu tej liczby nie 

będzie możliwości zgłoszenia się do Konkursu.  

4. Przedstawiciel Szkoły biorący udział w forum przedstawi na każde żądanie Organizatora 

odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania Szkoły.  

 

3.  WYMAGANIA KONKURSOWE: 

1. Wymagania konkursowe: 

a) zgłoszenie szkoły do programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na stronie ose.gov.pl, 

którego dokona osoba uprawniona do reprezentacji szkoły; 
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b) uczestnictwo w forum OSEregio w lokalizacji, na którą zadeklarowano uczestnictwo;  

c) rozwiązanie przez Uczestnika testu wiedzy dotyczącego zagadnień związanych z 

bezpiecznym korzystaniem z technologii oraz znajomości programu OSE, który jest 

dostępny po zarejestrowaniu na stronie oseregio.pl . 

2. Test wiedzy dostępny dla Uczestników poszczególnych forów OSEregio  należy wypełnić do 

dnia: 

a) Forum OSEregio w Ostrołęce do dnia 19 września 2019 roku do godziny 12.00; 
b) Forum OSEregio w Policach do dnia 23 września 2019 roku do godziny 12.00; 
c) Forum OSEregio w Białej Podlaskiej do dnia 26 września 2019 r. do godziny 12.00; 
d) Forum OSEregio w Białymstoku do dnia 06 października 2019 roku do godziny 12.00; 
e) Forum OSEregio w Częstochowie do dnia 14 listopada 2019 roku do godziny 12.00; 
f) Forum OSEregio w Łodzi do dnia 28 listopada 2019 roku do godziny 12.00 

3. Przedstawiciel Szkoły, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 3, który dokonał do dnia 10 września 

2019 r. rejestracji na jedno z forum „OSEregio”, a nie wziął udziału w Konkursie, otrzyma drogą 

mailową na adres wskazany w formularzu link do testu wiedzy umożliwiający udział w 

Konkursie. 

4. Pytania testowe, na które składa się test wiedzy są jednokrotnego wyboru. Każdy Uczestnik 

będzie miał te same pytania. Nie można powrócić do pytania, na które została już udzielona 

odpowiedź.   

5. Zakazane jest przy rozwiązywaniu testów w Konkursie korzystanie z narzędzi 

automatyzujących operacje poprzez użycie w szczególności botów, skryptów lub innych plików 

lub programów w celu wpłynięcia na wynik Uczestnika w Konkursie. W przypadku stwierdzenia 

możliwości naruszenia zasad Konkursu, w tym wykorzystania oprogramowania automatycznie 

rozwiązującego testy, Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany. W takim przypadku 

Organizator nie ma obowiązku poinformować o tym fakcie Uczestnika Konkursu. 

6. W sytuacji, w której w ramach jednego forum OSEregio dwóch lub więcej Uczestników osiągnie 

taki sam wynik testu, Organizator w dniu poprzedzającym rozpoczęcie danego forum wyśle 

Uczestnikom, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy e-mail z formularza 

zgłoszeniowego tzw. słowa klucze, które muszą być użyte w haśle promującym program OSE. 

Uczestnicy przynoszą stworzone hasła na forum w formie papierowej lub na nośniku danych. 

Jury, składające się z 3 pracowników Organizatora, wybierze najlepsze hasło biorąc pod uwagę: 

a) uwzględnienie wszystkich słów-kluczy; 

b)  oryginalność ujęcia tematu; 

c) poprawność wykonania pod kątem stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym. 

7. Zgłoszone hasła będą weryfikowane przez NASK-PIB w kontekście ich autorskiego charakteru. 

W przypadku wątpliwości w tym zakresie, NASK-PIB ma prawo zwrócić się do Uczestnika z 

prośbą o dostarczenie dowodów na autorski charakter konkursowego hasła. 

8. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przeniesienia na Organizatora majątkowych praw 

autorskich, wraz z prawami zależnymi, do nagrodzonych haseł. Z tytułu przeniesienie praw 

autorskich nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, wynagrodzenie zawarte jest w wartości 

przyznanej nagrody. Dokonanie takiego przeniesienia następuje poprzez doręczenie NASK - PIB 

pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich, którego wzór stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu. Przekazanie NASK-PIB podpisanego ww. oświadczenia w terminie 

14 dni od momentu otrzymania informacji o wynikach Konkursu (decyduje data stempla 

pocztowego), warunkuje otrzymanie nagrody.  
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9. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad dotyczących wykorzystywania „utworów” osób 

trzecich, hasło nie zostanie dopuszczone do Konkursu. W szczególności NASK-PIB może nie 

zakwalifikować hasła do Konkursu z następujących przyczyn: 

a) stwierdzenia jego rażącego podobieństwa do innego hasła zgłoszonego do Konkursu 

lub dostępnego w sieci Internet (plagiat),  

b) wykrycia w haśle konkursowym treści powszechnie uznawanych za nieobyczajne, 

godzące w dobre imię innych osób lub obrażających ich uczucia religijne, 

c) stwierdzenia braku powiązania hasła z tematem Konkursu. 

10. W przypadku niezakwalifikowania hasła z ww. przyczyn NASK-PIB nie ma obowiązku 

poinformować o tym fakcie Uczestnika zgłaszającego hasło konkursowe. 

11. Poprzez zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem 

Konkursu oraz akceptuje jego postanowienia. 

12. Naruszenie przez Uczestników Konkursu, któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków 

spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody i wykluczenie z Konkursu. 

 

 

4.  HARMONOGRAM KONKURSU: 

1. Zgłoszenie do Konkursu - jest możliwe z chwilą wypełnienia testu wiedzy. 

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminach poszczególnych forów OSEregio tj. 20 

września 2019 r., 24 września 2019 r., 27 września 2019 r., 07 października 2019 r., 15 listopada 

2019 r. i 29 listopada 2019 r. 

3. NASK-PIB zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu Konkursu. 

 

5.  KRYTERIA OCENY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU: 

1. Ustalając laureatów Konkursu Organizator weźmie pod uwagę spełnienie wymagań 

określonych w pkt. 3 ppkt 1 lit. a i b. Z kolei odnośnie wymagania określonego w pkt. 3  ppkt 1  

lit. c miejsce Uczestnika  jest zależne od liczby uzyskanych punktów w teście wiedzy oraz od 

czasu, w jakim go rozwiązano.  

2. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie oseregio.pl po zakończeniu Konkursu. 

3. Nagrodami w Konkursie będą pracownie mobilne, każda składająca się z 16 laptopów 

umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępowym do internetu dla szkół 

uprawnionych do udziału w Konkursie. Nagrody zostaną przyznane na podstawie uzyskanych 

punktów oraz czasu w jakim rozwiązano test wiedzy. W przypadku określonym w pkt. 3 ppkt  6 

niniejszego Regulaminu decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje jury. NASK-PIB  zastrzega 

sobie prawo przyznania łącznie sześciu nagród  dla wszystkich sześciu forów OSEregio po jednej 

nagrodzie na każdym forum.  

4. Wypełnienie wymagania konkursowego określonego w pkt. 3 ppkt. 1 lit. a, tj. zgłoszenie szkoły 

do programu OSE, będzie możliwe według następującego harmonogramu: 

a) Forum OSEregio w Ostrołęce do dnia 20 września 2019 r. do godziny 09.00; 
b) Forum OSEregio w Policach do dnia 24 września 2019 r. do godziny 9.00; 
c) Forum OSEregio w Białej Podlaskiej do dnia 27 września 2019 roku do godziny 09.00; 
d) Forum OSEregio w Białymstoku do dnia 07 października 2019 roku do godziny 09.00; 
e) Forum OSEregio w Częstochowie do dnia 15 listopada 2019 roku do godziny 9.00; 
f) Forum OSEregio w Łodzi do dnia 29 listopada 2019 roku do godziny 9.00. 

https://konkurs.ose.gov.pl./


4 

 

W przypadku niedopełnienia powyższego wymagania szkoła nie będzie mogła przystąpić do 

Konkursu. Nagrodę otrzyma kolejna szkoła, która spełni wszystkie wymagania konkursowe 

określone w pkt. 3 ppkt. 1. Opisana procedura będzie stosowana do wyłonienia laureata dla 

danego forum „OSEregio”. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody dla danego forum „OSEregio” w 

przypadku niespełnienie wymagań konkursowych przez żadnego z uczestników. 

6. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.  

7. Nagrody zostaną dostarczone do szkół, które zwyciężyły w Konkursie, w roku szkolnym 

2019/2020. 

8. NASK - PIB zastrzega sobie prawo do zmiany ostatecznej liczby przyznanych nagród w 

Konkursie. 

9. Nagrody uzyskane w Konkursie muszą być wykorzystywane zgodnie z celami zdefiniowanymi 

w art. 3. ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjne, w 

tym:  

- podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, i nauczycieli 

w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

- umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkole. 

 

6. PRAWA AUTORSKIE 

1. Składając zgłoszenie Konkursowe i akceptując Regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu 

oświadcza, że: 

a) posiada pełnię praw autorskich i praw pokrewnych do utworu złożonego w Konkursie 

i wyraża zgodę na jego udostępnienie przez NASK-PIB na portalu OSE, 

b) przenosi na NASK-PIB całość majątkowych praw autorskich do zgłoszonego hasła 

konkursowego na następujących polach eksploatacji: 

i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalania i zwielokrotniania utworów 

dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, w dowolnej liczbie egzemplarzy; 

ii. w zakresie rozpowszechniania – rozpowszechniania w dowolnej liczbie egzemplarzy, w 

jakiejkolwiek formie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, bez ograniczeń 

czasowych, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub 

formacie, w tym także w serwisach multimedialnych; 

iii. w zakresie obrotu oryginałem utworów albo egzemplarzami, na których utwory 

utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 

iv. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej – 

rozpowszechniania w szczególności przez publiczne wykonanie, wyświetlenie, 

wystawianie, nadawanie, reemitowanie, odtworzenie, powielanie dowolną techniką, 

nieodpłatne dostarczenie egzemplarzy utworów, udzielenie zezwoleń na sublicencyjne i 

licencyjne korzystanie z utworów przez osoby trzecie, a także publiczne udostępnianie 



5 

 

utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, w tym w sieci Internet; 

v. w zakresie korzystania z praw pokrewnych do utworów – wprowadzania zmian i 

poprawek do utworów oraz dokonywania opracowań utworów, 

vi. synchronizacji z innymi utworami, 

vii. swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w 

zakresie promocji i reklamy, tak przez NASK-PIB jak i przez podmioty pozostające z nim w 

związkach kapitałowych, 

viii. zamieszczania utworów w katalogach i informatorach, 

ix. używanie utworów w reklamie lub promocji jakichkolwiek produktów i usług, jak i w 

celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą, zarówno w celu komercyjnym, jak i 

niekomercyjnym oraz inwestycyjnym, jak również w działalności edukacyjnej, 

informacyjnej, wydawniczej. 

2. Zgłoszenie do Konkursu będzie równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik zgadza się 

na prezentację hasła konkursowego na stronie internetowej OSEregio i OSE oraz na innych 

nośnikach tj. stronach internetowych administrowanych przez NASK-PIB, profilach 

społecznościowych administrowanych przez NASK-PIB oraz prezentacjach 

pokonkursowych NASK-PIB. Za ww. zgodę na prezentację nie przysługuje wynagrodzenie. 

 

7. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. NASK-PIB jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu Konkursu.  

2.Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo żądania 

od NASK-PIB zwrotu nakładów finansowych poniesionych w związku z przygotowaniem i zgłoszeniem 

hasła konkursowego w Konkursie.   

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Konkursu zastosowanie mają powszechne 

przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). 
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Załącznik nr 1 - Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich. 

 

OŚWIADCZENIE  O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH W ZWIĄZKU Z KONKURSEM DLA SZKÓŁ 

„#OSEWyzwanie” edycji na fora OSEregio 

Niniejszym oświadczam, że: 

 1. Zgłoszona do organizowanego przez podmiot wskazany w pkt.  2 poniżej konkursu dla szkół 

„#OSEWyzwanie” edycji na fora OSEregio (Konkurs) praca jest wynikiem własnej twórczości 

………………………………………………… (imię i nazwisko uczestnika Konkursu) i nie narusza praw autorskich 

oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została zgłoszona do innych konkursów o 

podobnej tematyce. 

2. Niniejszym przenoszę na  Naukową i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy 

z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, którego akta 

rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157 (dalej: NASK-

PIB), całość majątkowych praw autorskich do zgłoszonego w konkursie hasła ………………………. (imię i 

nazwisko uczestnika konkursu)  na następujących polach eksploatacji: 

(a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalania i zwielokrotniania utworów dowolną techniką, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w dowolnej 

liczbie egzemplarzy; 

(b) w zakresie rozpowszechniania – rozpowszechniania w dowolnej liczbie egzemplarzy, w 

jakiejkolwiek formie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, bez ograniczeń czasowych, 

w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, w tym także w 

serwisach multimedialnych; 

(c) w zakresie obrotu oryginałem utworów albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – 

wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 

(d) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej – rozpowszechniania 

w szczególności przez publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawianie, nadawanie, reemitowanie, 

odtworzenie, powielanie dowolną techniką, nieodpłatne dostarczenie egzemplarzy utworów, 

udzielenie zezwoleń na sublicencyjne i licencyjne korzystanie z utworów przez osoby trzecie, a także 



7 

 

publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet; 

(e) w zakresie korzystania z praw pokrewnych do utworów – wprowadzania zmian i poprawek do 

utworów oraz dokonywania opracowań utworów, 

(f) synchronizacji z innymi utworami, 

(g) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie promocji 

i reklamy, tak przez NASK-PIB jak i przez podmioty pozostające z nim w związkach kapitałowych, 

(h) zamieszczania utworów w katalogach i informatorach, 

(i) używanie utworów w reklamie lub promocji jakichkolwiek produktów i usług, jak i w celu 

niezwiązanym z działalnością gospodarczą, zarówno w celu komercyjnym, jak i niekomercyjnym oraz 

inwestycyjnym, jak również w działalności edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej. 

3) Jednocześnie przenoszę na NASK-PIB prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich 

do wszelkich opracowań zgłoszonego w konkursie hasła, o którym mowa powyżej, tj. prawo zezwalania 

na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych w punkcie 

poprzedzającym . 

4) Zostałem należycie poinformowany, iż za przedmiotowe przeniesienie praw autorskich nie 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, wynagrodzenie za przedmiotowe przeniesienie praw 

autorskich zawarte jest w wartości nagrody przyznanej mi w Konkursie. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………. 

Miejscowość i data 

 

…………………………………………………………………………… 

Podpisy Uczestnika Konkursu 
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