
Regulamin Konkursu pt. „Skąd się biorą myśli – wędrówka szlakami poznania” 

organizowanego w ramach obchodów Światowego Tygodnia Mózgu 2021 na 

Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji konkursu pt. „Skąd się biorą myśli – 

wędrówka szlakami poznania” organizowanego w ramach obchodów Światowego Tygodnia 

Mózgu #MariaMyśli 2022 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zwanego 

dalej konkursem. 

2. Celem konkursu jest:  

1) rozwijanie zainteresowań uczniów zagadnieniami związanymi z budową oraz 

funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego, dziedzinami neuronauk, a przede wszystkim 

neurobiologią i neuropsychologią,  

2) zachęcanie i motywowanie uczniów do poznawania budowy i funkcjonowania układu 

nerwowego w sposób aktywny, dociekliwy i twórczy,  

3) promowanie różnorodnych talentów i zainteresowań uczniów, inspirowanie do pracy 

twórczej,  

4) pokazanie uczniom korelacji pomiędzy różnymi naukami, tj. biologią i psychologią,  

5) kreowanie pozytywnego podejścia do nauki.  

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół partnerskich UMCS, tj. podanych na 

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/1118/094514-zal-3-szkoly-partnerskie-umcs.pdf 

§2 ORGANIZATOR 

1. Organizatorami konkursu są Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów, Studenckie Koło 

Naukowe Psychologów „Adesse”, Koło Kognitywistów – organizatorzy obchodów 

Światowego Tygodnia Mózgu 2022 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  

2. Dane kontaktowe do Organizatorów w przedmiocie konkursu: dr Justyna Gerłowska, 

Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy 

Psychologicznej, ul. Głęboka 45 B, 20-612 Lublin, justyna.gerlowska@poczta.umcs.lublin.pl ; 

dr hab. Dorota Nieoczym, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Fizjologii Zwierząt i 

Farmakologii, ul. Akademicka 19/25B, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 50 84, 

dorota.nieoczym@poczta.umcs.lublin.pl oraz dr Marcin Rządeczka, Wydział Filozofii i 

Socjologii, Instytut Filozofii, Laboratorium Badań nad Mulitimodalnością, pl. Marii Curie-

Skłodowskiej 4/204, 20-031 Lublin, tel. (81) 537-27-15, marcin.rzadeczka@mail.umcs.pl . 

3. Koordynatorami konkursu są: dr Justyna Gerłowska, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 

Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej, ul. Głęboka 45 B, 20-612 
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Lublin, justyna.gerlowska@poczta.umcs.lublin.pl; dr hab. Dorota Nieoczym, Wydział Biologii 

i Biotechnologii, Katedra Fizjologii Zwierząt i Farmakologii, ul. Akademicka 19/25B, 20-033 

Lublin, tel. (81) 537 50 84, dorota.nieoczym@poczta.umcs.lublin.pl oraz dr Marcin Rządeczka, 

Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii, Laboratorium Badań nad Mulitimodalnością, 

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/204, 20-031 Lublin, tel. (81) 537-27-15, 

marcin.rzadeczka@mail.umcs.pl .  

§3 ZASADY OGÓLNE KONKURSU 

1. Nad przygotowaniem konkursu czuwają Koordynatorzy konkursu.  

2. Temat prac konkursowych: „Skąd się biorą myśli – wędrówka szlakami poznania” obejmuje 

szeroko rozumianą tematykę neuronauk. Zadaniem uczestnika jest przedstawienie istotnych 

zagadnień z zakresu procesu uczenia się oraz myślenia.  

3. Forma wyrazu obejmuje zarówno pracę pisemną, która może zostać przygotowana w oparciu 

o przegląd literatury i/lub badania własne (przedstawienie ich wyników), jak i wizualną (np. 

plakat, klip wideo).  

4. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń zainteresowany funkcjonowaniem centralnego 

układu nerwowego, który pod kierunkiem nauczyciela przygotuje pracę dowolną techniką 

(referat, prezentację, film, komiks, grę komputerową lub planszową) na temat wskazany w 

Regulaminie konkursu.  

5. Prace należy przesyłać w terminie do 15 kwietnia 2022 r. na ekursy.umcs.pl zakładka 

Tydzień mózgu #MariaMyśli na UMCS – konkurs „Skąd się biorą myśli – wędrówka szlakami 

poznania”. 

6. Zgłoszenie i uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.  

7. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.  

8. Wstępna ocena prac konkursowych odbędzie się na etapie szkolnym.  

9. Każdy uczestnik przed zgłoszeniem udziału w konkursie zobowiązany jest do zapoznania się 

z niniejszym Regulaminem  

§4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC 

1. Praca pisemna powinna:  

1) być przygotowana w formacie PDF,  

2) zawierać 2000-4000 słów,  

3) być napisana w oparciu o aktualną literaturę przedmiotu lub badania własne.  

1. Praca wizualna obejmuje:  

1) plakaty przygotowane w formacie A1, technika przygotowania dowolna,  
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2) zapisy wideo długość nagrania 2-5 minut.  

3. Każdy Uczestnik konkursu może przedstawić jedną pracę konkursową.  

4. Prace konkursowe mogą być efektem pracy indywidualnej, jak i grupowej.  

5. Obowiązkiem Uczestników konkursu jest przestrzeganie przepisów prawa, tj. przedstawione 

przez nich prace konkursowe muszą być ich dziełem i nie mogą stanowić kopii cudzych 

opracowań. W pracy należy zamieścić wykaz literatury oraz stron internetowych, które zostały 

wykorzystane w trakcie jej przygotowywania. 

6. Każda złożona w konkursie praca musi zostać opatrzona następującymi informacjami:  

1) imię i nazwisko autora (-ów) pracy, klasa,  

2) imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres mailowy,  

3) temat i tytuł pracy,  

4) nazwa szkoły z dokładnym adresem i telefonem (z numerem kierunkowym), adres e-mail.  

§5 KOMISJA KONKURSOWA 

1. Powołana przez Organizatorów trzyosobowa Komisja Konkursowa wybierze zwycięzców 

(I-III miejsce) konkursu.  

2. Komisja Konkursowa składa się z reprezentantów kół naukowych.  

3. Pracami Komisji Konkursowej kieruje jej przewodniczący.  

4. W trakcie oceny prac przez Komisję Konkursową zostaną uwzględnione następujące 

kryteria:  

1) zgodność pracy z tematem,  

2) poprawność merytoryczna,  

3) pomysłowość,  

4) właściwe użycie języka i terminologii,  

5) estetyka pracy.  

§6 NAGRODY 

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody książkowe.  

§7 WYNIKI KONKURSU 

1. Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2022 r.  

2. Organizatorzy poinformują autorów najlepszych prac o wygranej drogą mailową. 



3. Nagrody zostaną rozesłane pocztą na wskazany przez laureatów adres nie później niż do 30 

maja 2022 r.  

4. Decyzje Komisji Konkursowej będą ostateczne i uczestnikom nie będzie przysługiwało 

prawo odwołania.  

§8 INFORMACJE DODATKOWE 

1. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w niniejszym regulaminie traci prawo do 

udziału w konkursie oraz do ewentualnej nagrody.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez 

uczestników konkursu.  

3. W przypadku przyznania nagrody w konkursie, Uczestnik zgadza się na prezentację swoich 

danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, nazwy placówki wskazanej w zgłoszeniu, a także 

nadesłanej pracy konkursowej na wybranych przez Organizatora stronach internetowych.  

4. Prace nadesłane w ramach konkursu nie będą zwracane.  

5. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie ekursy.umcs.pl zakładka Tydzień Mózgu 

#MariaMyśli na UMCS – konkurs „Skąd się biorą myśli – wędrówka szlakami poznania” 

https://ekursy.umcs.pl/  

6. Szczegóły konkursu będą dostępne i na bieżąco uaktualniane na stronie ekursy.umcs.pl   

zakładka Tydzień mózgu #MariaMyśli na UMCS – konkurs „Skąd się biorą myśli – wędrówka 

szlakami poznania”  https://ekursy.umcs.pl/  

7. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres justyna.gerlowska@poczta.umcs.lublin.pl, 

dorota.nieoczym@poczta.umcs.lublin.pl lub marcin.rzadeczka@mail.umcs.pl . 

 

 

 

 

 

 

 

https://ekursy.umcs.pl/
https://ekursy.umcs.pl/
mailto:justyna.gerlowska@poczta.umcs.lublin.pl
mailto:dorota.nieoczym@poczta.umcs.lublin.pl
mailto:marcin.rzadeczka@mail.umcs.pl

