
 

 

 
 
 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „Bóg, zło i ewolucja” 
dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

 
 
1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „The Dynamic Theodicy Model: 

understanding God, Evil and Evolution” finansowanego przez Fundację Templetona a 

realizowanego na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu.  

2. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, indywidualnie lub w zespole (składającym się 

maksymalnie z 3 osób), przygotowują pracę autorską na temat: Bóg, zło i ewolucja. 

Zagadnienie może zostać przedstawione w perspektywie ogólnej albo szczegółowej, 

omawiając wybrane zagadnienie, np.  

• sposób prezentacji ewolucji w biologii i religii; 

• ewolucja i stworzenie;  

• działania Boga w świecie (prawa przyrody, cuda, celowość procesów);  

• dobroć i piękno świata a zło, etc. 

3. Praca będzie polegała na przygotowaniu posteru. W zgłoszeniu zespołu/szkoły należy 

przesłać krótki opis posteru (do 150 słów), jego tytuł oraz nazwiska uczniów i nauczyciela-

opiekuna. Zgłoszenie należy przesłać na adres scire@umk.pl do 28 lutego 2023 roku, zaś 

pracę końcową do 29 marca 2023 roku. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz wiek 

ucznia, kto jest opiekunem dydaktycznym, szkołę (wraz z numerem telefonu, adresem 

pocztowym i mailowym) oraz tytuł posteru, a także dołączyć zgodę rodzica/opiekuna 

prawnego (w wypadku uczniów niepełnoletnich).  

4. Nauczyciele zatrudnieni w szkole mogą zaproponować inne tematy lub perspektywy ujęcia 

tematu i wspomóc uczniów w podejmowaniu zagadnienia.  

5. Uczniowie, którzy zostaną wyselekcjonowali w pierwszym etapie, otrzymają zaproszenie do 

przedstawienia swoich posterów przed Komisją Konkursową złożoną z profesorów UMK oraz 

przed uczestnikami międzynarodowej konferencji poświęconej tematowi rozumienia 

działania Boga w kontekście zła i ewolucji w dniu 14 kwietnia 2023 roku na Wydziale 

Teologicznym UMK w Toruniu. Finaliści będę mieli do 10 minut, aby zaprezentować swoje 

postery i odpowiedzieć na pytania uczestników konferencji w ramach specjalnej sesji 



 

 

posterów. Prezentacja prac odbędzie się w budynku Wydziału Teologicznego UMK (ul. 

Gagarina 37, 87-100 Toruń). 

6. Po obejrzeniu posterów oraz wysłuchaniu ich prezentacji Komisja Konkursu przyzna 

nagrody: 

• Pierwsza nagroda o wartości 1 500 zł, 

• Druga nagroda o wartości 900 zł, 

• Trzecia nagroda o wartości 600 zł, 

• Mogą zostać przyznane wyróżnienia o wartości 300 zł.  

7. Organizatorzy konkursu zachowują sobie prawo do zmiany daty organizacji etapu 

finałowego (prezentacji posterów) oraz przedłużenia czasu przyjmowania zgłoszeń. 

8. Uczestnictwo w niniejszym konkursie oznacza pełną akceptację zawartych tutaj norm i 

zgodę na decyzje Komisji, która oceni prace. Interpretacja zapisanych tutaj norm należy do 

organizatorów konkursu. Wszystkie zatem zdarzenia i odwołania związane z konkursem 

zostaną rozstrzygnięte przez Organizatorów. 

 

Autorstwo i prawo własności intelektualnej 

1. Uczestnicy zagwarantują, że są autorami przedstawianych prac, posiadają prawa autorskie 

do prezentowanych prac, a ich przedstawianie publiczne nie narusza praw osób trzecich. W 

ten sposób uczestnicy są odpowiedzialni za reklamacje, które w każdym momencie mogą być 

sformułowane w stosunku do oryginalności przedstawianych prac i tytułu do praw, w zgodzie 

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Organizatorzy nie są 

odpowiedzialni za reklamacje i skutki, które mogłoby sprawić naruszenie wspomnianych 

praw. 

2. Uczestnicy przekażą na rzecz organizatorów prawo do opublikowania ich prac na stronie 

internetowej projektu, ale zachowują swoje copyright i prawo do publikowania prac w innych 

miejscach. 

 

  



 

 

Załącznik 1 

KARTA ZGŁOSZENIA  

 
 

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

Wiek ucznia ...............................................................................................................................  

Opiekun dydaktyczny ................................................................................................................ 

Nazwa i numer szkoły ............................................................................................................... 

……………………………………..……………………………….........……………………………... 

Adres ......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

Telefon, e-mail ........................................................................................................................ 

Tytuł posteru ............................................................................................................................ 

 

 

 

..........................................................  ............................................................... 

Pieczątka szkoły                                             Podpis Dyrektora szkoły 

 

  



 

 

Załącznik 2  

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego  

na udział w ogólnopolskim konkursie „Bóg, zło i ewolucja” 

 

Wyrażam zgodę na udział w organizowanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu Ogólnopolskim Konkursie „Bóg, zło i ewolucja” mojego 

dziecka ........................................................................................................................ ucznia 

szkoły ..................................................................................................... klasy ............ . 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
        Podpis Rodziców lub opiekunów prawnych 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych i profilach w 

mediach społecznościowych Organizatora, imienia i nazwiska w przypadku uzyskania pierwszego, 

drugiego lub trzeciego miejsca. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a przysługującego mi 

prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w 

każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
        Podpis Rodzica lub opiekuna prawnego 

  



 

 

Załącznik nr 3 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy na Konkurs i posiadam do niej pełnię praw 

autorskich. Oświadczam, że poprzez wysłanie pracy na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na 

Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do niej, na wszystkich polach eksploatacji, o 

których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami).  

 

 

 

 

 

…………………………….....     …………………………………………………..  

(miejscowość, data)                (czytelny podpis)  

  



 

 

Załącznik nr 4 

Klauzula Informacyjna 

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 

Toruniu z siedzibą przy ul. Gagarina 11 (Uczelnia). 

2. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest organizacja ogólnopolskiego konkursu 

pod tytułem „Bóg, zło i ewolucja”. 

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli w 

prawnie uzasadnionych interesach jakimi są: 

- sprawna organizacja konkursu, 

- rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród/wyróżnień, 

- możliwość nawiązania kontaktu z uczestnikami konkursu. 

4. Gdy wyrazisz nam na to zgodę, Twoje dane będą przetwarzane również w celach publikacji 

informacji o laureatach wraz z ujawnieniem wizerunku. Pamiętaj, że w sytuacji wyrażenia 

zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, ale bez wpływu na przetwarzanie, 

które zostało dokonane przed jej cofnięciem. 

5. Dane osobowe będą przechowywane do dnia ustania możliwości dochodzenia roszczeń w 

związku z organizacją konkursu, ale nie dłużej niż przez rok od daty rozdania nagród. 

6. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w 

konkursie i ponadto nie rodzi innych skutków. 

9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Twoje dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, takim jak: Fundacja Pro Futuro 

Theologiae z siedzibą w Toruniu (partner konkursu). 

11. Jeżeli chcesz skontaktować się z Uczelnią w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich 

danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację Twoich 

praw, korzystaj, proszę, z adresu mailowego: IOD@umk.pl lub pisz na adres: UMK w Toruniu, 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, z dopiskiem „IOD”. 


