
 



Regulamin Konkursu 

ENHANCE STEM COMPETITION 

Edycja 2022 

 

I. Postanowienia ogólne 
1. Konkurs ENAHNCE STEM COMPETITION przeprowadzony zostanie w ramach działania 

konsorcjum European Universities of Technology ENHANCE Alliance, którego członkami są: 
Technische Universität Berlin, Chalmers University of Technology, Norwegian University of 
Science and Technology, Politecnico di Milano, RWTH Aachen University, Universitat 
Politècnica de València oraz Politechnika Warszawska zwanymi dalej "Partnerami" lub 
Organizatorem. 

2. Grupą docelową konkursu są uczennice szkół średnich w wieku 16-19 lat z Akwizgranu, Berlina, 
Göteborga, Mediolanu, Trondheim, Walencji i Warszawy, zwane dalej "Uczestniczkami". 
Partnerzy mogą zwrócić się do dowolnych szkół średnich w swoim regionie lub kraju w celu 
promocji konkursu. Takie szkoły powinny być zlokalizowane (jeśli to możliwe) w dzielnicach 
o niekorzystnych warunkach społeczno-ekonomicznych. 

3. Konkurs składa się z dwóch etapów, które odbędą się w następujących terminach: 

a) Etap 1: 8 marca 2022 – 06 maja 2022 

b) Etap 2: 25 maja 2022 – 7 czerwca .2022 z międzynarodowym finałem w Warszawie 
w dniach 7-8 czerwca 2022 jako część “Women in Tech Summit” 

4. Ocenianie 

a) Etap 1 – zawodników ocenia jury, dla każdej uczelni partnerskiej powołane oddzielnie, 
zwane dalej "Jury Uniwersyteckim". Jury Uniwersyteckie zależy od kraju i regionu szkoły 
zgłaszającej uczestniczkę; 

b) Etap 2 – uczestniczki ocenia wspólne jury uniwersytetów ENHANCE, zwane dalej "Jury 
ENHANCE", składające się z przedstawicieli każdego z Partnerów oraz Biura Operacyjnego 
konsorcjum ENHANCE. 

5. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników oraz Partnerów. 
6. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

II. Cel konkursu 
1. Głównym celem konkursu jest promowanie i zachęcenie dziewcząt ze szkół średnich do 

podjęcia studiów wyższych na kierunkach STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria 
i matematyka) na jednej z uczelni partnerskich. 

2. Celem konkursu jest również promowanie koncepcji zrównoważonej inżynierii, która łączy 
tradycyjne zagadnienia inżynierskie z kwestiami społecznymi i środowiskowymi. 

3. Uczestniczki mają za zadanie zaproponować praktyczne i konkretne rozwiązania lokalnych 
problemów środowiskowych. Projekt powinien uwzględniać zasady STEM i być ściśle związany 
z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ: Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności lub Cel 
13: Działania na rzecz klimatu. 

III. Uczestniczki 
1. Konkurs ma charakter indywidualny nie ma możliwości udziału drużyn. 
2. Nie ma limitu uczestniczek z jednej szkoły ponadgimnazjalnej. 
3. Każda Uczestniczka może zgłosić tylko jedną propozycję projektu, składającą się z formularza 

zgłoszeniowego i filmu wideo. 
4. W przypadku Etapu 1 formularze zgłoszeniowe i filmy mogą być składane w języku angielskim 

lub w języku kraju Uczestniczki. 
5. Etap 2 konkursu prowadzony jest wyłącznie w języku angielskim. Wymagany poziom 

znajomości języka Uczestniczki to co najmniej B1 wg CEFR (link: 
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-
descriptions).   

6. Wszystkie Uczestniczki zakwalifikowane przez Jury Uniwersyteckie do Etapu 2 wraz z osobą 
towarzyszącą (rodzic, opiekun prawny, nauczyciel) otrzymają: 
a) ryczałt na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania na finały w Warszawie z budżetu 

poszczególnych uczelni ENHANCE (dwa noclegi w dniach 6-8 czerwca 2022 r.) 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions


b) bilety wstępu na finały w Warszawie odbywające się podczas "Women in Tech Summit" 
7. Inne koszty nie podlegają refundacji. 

IV. Wymagania dotyczące formularza zgłoszeniowego i kryteria oceny. 
1. W Etapu 1 w terminie do 06 maja 2022 r. Uczestniczka powinna załączyć na stronie 

internetowej konkursu: 
a) wypełniony formularz zgłoszeniowy; 

b) 60-180 sekundowy film przedstawiający pomysł na projekt. Film powinien być 
umieszczony na platformie You Tube lub Vimeo w rozdzielczości minimum 720 px z linkiem 
załączonym do formularza zgłoszeniowego. 

2. Formularze niekompletne nie będą rozpatrywane. 
3. Poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego Uczestniczka akceptuje wszystkie postanowienia 

regulaminu konkursu. 
4. Rodzic lub opiekun prawny Uczestniczek poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do wyrażenia 

zgody na udział małoletniej Uczestniczki w konkursie poprzez przesłanie jej na adres: 
enhance.stem@pw.edu.pl . 

5. W Etapie 1 Jury Uniwersyteckie dokonuje oceny nadesłanych zgłoszeń i wybiera laureatki do 
Etapu 2.  

6. Wszystkie Uczestniczki zostaną poinformowane o wynikach Etapu 1 za pośrednictwem adresu 
e-mail podanego w formularzu zgłoszeniowym. 

7. Na etapie 1 wnioski będą oceniane na podstawie następujących kryteriów oceny: 
 

Zgodność z 
celami 

zrównoważonego 
rozwoju i jego 

oddziaływanie na 
lokalne 

środowisko 

Innowacje i zastosowane 
technologie 

Wykonalność 
i możliwość 
wdrożenia 

Przedstawienie 
pomysłu 

Waga: 25% Waga: 35% Waga: 20% Waga: 20% 

1. Zgodność z 
Celami 
Zrównoważon
ego Rozwoju 
11 lub 13 

 
2. Jak istotny jest 

zidentyfikowa
ny problem 
społeczny dla 
miejscowej 
ludności? 

 

1. Jak bardzo innowacyjne jest 
rozwiązanie? 

 
2. W jaki sposób proponowane 

rozwiązanie pozytywnie 
wpływa na środowisko 
lokalne? 

 
3. Jakie technologie zawiera 

przedstawiony pomysł i jak je 
wykorzystuje? 

 
4. W jaki sposób stosowane 

technologie są zrównoważone 
pod względem społecznym i 
środowiskowym? 

 
5. W jaki sposób zaproponowany 

pomysł uwzględnia dyscypliny 
STEM? 

1. Czy pomysł jest 
wykonalny? 

 
2. Jakie są możliwe 

zastosowania 
tego pomysłu? 

 
3. Jakie są 

ograniczenia tego 
pomysłu? 

1. Jak jasno 
przedstawiona 
jest koncepcja 
projektu? 

 
2. Jakie narzędzia są 

wykorzystywane 
do 
przedstawienia 
pomysłu? 

 
8. W ramach Etapu 2 Uczestniczka powinna: 

a) do 25 maja 2022 r. przesłać na adres mailowy konkursu 3-minutową prezentację końcową 
projektu, która zostanie przedstawiona Jury ENHANCE w Warszawie; 

b) przygotować i zaprezentować model rozwiązania projektowego zgodnie ze szczegółowymi 
informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej konkursu. 

9. Uczestniczki zakwalifikowane do Etapu 2 otrzymają: 
a) sesję mentorską online z zakresu technik prezentacji w języku angielskim  

mailto:enhance.stem@pw.edu.pl


b) indywidualne wsparcie ze strony Ambasadorów ENHANCE - studentów uczelni 
partnerskich ENHANCE  

10. W Etapie 2 Jury ENHANCE ocenia prezentacje i przyznaje 3 osobom nagrody według 
następujących kryteriów: 
 

Jakość modelu 
przedstawiająceg

o rozwiązanie 
projektowe 

Innowacje i 
stosowane 
technologie 

Wykonalność i 
możliwość wdrożenia 

Umiejętność 
prezentacji 

Waga: 30% Waga: 30% Waga: 20% Waga: 20% 

 
11. The decisions of the University Jury and ENHANCE Jury shall be final and are not subject to 

appeals. 
V. Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie są: 

a. za zajęcie pierwszego miejsca - Markowy laptop + Interrail Global-Pass dla dwóch osób 
(bilet kolejowy dla zwycięzcy + towarzyszącej osoby dorosłej, do wykorzystania przez 15 
dni w okresie 2 miesięcy w 33 krajach, 2 klasa, wartość biletów 863 €) + wizyta w wybranej 
przez zwyciężczynię uczelni ENHANCE wraz z z zakwaterowaniem i wyżywieniem do 
wysokości 800 €; 

b. za zajęcie drugiego miejsca – Markowy laptop + Interrail Global-Pass dla dwóch osób (bilet 
kolejowy dla zwycięzcy + towarzyszącej osoby dorosłej, do wykorzystania przez 10 dni w 
okresie 2 miesięcy w 33 krajach, 2 klasa,, wartość biletów 702 €) + wizyta w wybranej 
przez zwyciężczynię uczelni ENHANCE wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem do 
wysokości 600 €; 

c. za zajęcie trzeciego miejsca – Markowy laptop + Interrail Global-Pass dla dwóch osób (bilet 
kolejowy dla zwycięzcy + towarzyszącej osoby dorosłej, do wykorzystania przez 7 dni w 
okresie 1 miesiąca w 33 krajach, 2 klasa, wartość biletów 586 €) + wizyta w wybranej przez 
zwyciężczynię uczelni ENHANCE wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem do wysokości 
400 €. 
 

 

2. Każda Uczestniczka jest zobowiązana do samodzielnego odprowadzenia należnego podatku od 
przyznanych nagród  zgodnie z ustawodawstwem kraju wypłacającego nagrodę. W tym 
przypadku zastosowanie maja umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy 
Rzeczpospolitą Polską a krajem rezydencji podatkowej Uczestniczki.  

3. Każda wizyta na uniwersytecie będzie obejmować 2 noclegi w danym mieście uniwersyteckim 
ENHANCE oraz 1-dniową wizytę studyjną na danym uniwersytecie ENHANCE wraz ze 
zwiedzaniem kampusu z przewodnikiem. 

4. Nagrodzeni finaliści mogą podróżować do 11 miesięcy po zakończeniu konkursu. 
5. Nagroda jest imienna i niezbywalna i nie może być przedmiotem roszczeń osób trzecich 

w imieniu Uczestniczki. 
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 8 czerwca 2022 r. na stronie internetowej 

Organizatora. 
VI. Obowiązki Uczestniczek 

1. Uczestniczki zakwalifikowane do Etapu 2 są zobowiązane do sprawdzenia i przestrzegania 
wymogów dotyczących podróży i ograniczeń COVID-19 dla Polski. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporary-limitations . 

2. Wszystkie nadesłane materiały muszą spełniać normy etyczne w zakresie języka, treści 
wizualnych oraz praw własności. Niespełnienie tych warunków spowoduje dyskwalifikację 
Uczestniczki. 

3. Każda z Uczestniczek zobowiązana jest do wyrażenia zgody na nieodpłatne, bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych wykorzystanie nadesłanych materiałów /w tym video oraz 
wizerunku ze zdjęć wykonanych podczas konkursu przez Organizatora lub poszczególnych 
Partnerów/ w działaniach marketingowych i promocyjnych Organizatora i poszczególnych 
Partnerów, tj. na publikację video i zdjęć na stronie internetowej konkursu lub stronie 

https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporary-limitations


internetowej konsorcjum, w materiałach reklamowych i promocyjnych oraz na kanałach 
społecznościowych Organizatora i poszczególnych Partnerów. 

 
Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej 
Załącznik 2 Formularz zgody rodzica/opiekuna prawnego na stronie internetowej 
Załącznik 3 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na stronie internetowej 


