Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2018

Regulamin
konkursu pod nazwą „Warsztat Konstruktorów Marzeń”
(zwany dalej „Regulaminem”)
§1
Postanowienia ogólne
1.

Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Warsztat
Konstruktorów Marzeń” (zwanego dalej „Konkursem”), którego organizatorem jest

Centrum

Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390) przy ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 20, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st.
Warszawy pod nr 02/06 (zwane dalej „Organizatorem”).
2.

Celem Konkursu jest stworzenie w szkole lub innej przestrzeni edukacyjnej mobilnego warsztatu,
rozumianego jako zestaw materiałów i narzędzi umożliwiających stworzenie dowolnej konstrukcji
zdefiniowanej w ust. 3 poniżej (zwanego dalej „Mobilnym Warsztatem”). Mobilny Warsztat będzie
wykorzystywany do realizacji projektów edukacyjnych oraz zachęcenia nauczycieli i uczniów do
podejmowania własnych inicjatyw związanych z tematyką konstruktorską.

3.

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów Mobilnego Warsztatu, których
autorzy otrzymają środki na ich realizację, w tym na stworzenie na ich podstawie konstrukcji
związanej z ruchem (zwanej dalej „Konstrukcją”), a następnie

zaprezentowanie 5 (pięciu)

najciekawszych Konstrukcji na konferencji Pokazać-Przekazać 2018.
4.

Konkurs

jest

finansowany

przez

Boeing

International

Corporation

(zwanym

dalej

„Finansującym”).
5.

Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego
uczestników.
§2
Uczestnicy Konkursu i warunki uczestnictwa

1.

Uczestnikami Konkursu

(zwanymi

dalej

łącznie

„Uczestnikami”, a każdy z osobna

„Uczestnikiem”) mogą być tylko osoby pełnoletnie, jednocześnie:
1) posiadające status opiekuna Klubu Młodego Odkrywcy (zwanego dalej „KMO”), przy czym
klub, którego dana osoba jest opiekunem, został zarejestrowany w serwisie internetowym KMO
pod adresem www.kmo.org.pl
albo
2) pracujące w szkole jako nauczyciel i prowadzące koło zainteresować lub inną formę aktywności
dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 8-19 lat w ramach nieodpłatnych zajęć
pozalekcyjnych.
2.

Warunkami uczestnictwa w Konkursie, które należy spełnić łącznie są:
1) prawidłowe wypełnienie i zapisanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie
internetowej pod adresem www.kopernik.org.pl zawierającego projekt Mobilnego Warsztatu
wraz z kosztorysem jego realizacji zgodnym ze wzorem załączonym do formularza oraz inne
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materiały w nim wskazane; maksymalny koszt realizacji projektu Mobilnego Warsztatu to
4 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: cztery tysiące, 00/100); projekt Mobilnego Warsztatu
może powstać w oparciu o udostępnioną przez Organizatora instrukcję, którą można dowolnie
modyfikować,
2) wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
3.

Zgłoszenia projektów Mobilnego Warsztatu niespełniające któregokolwiek warunku określonego
powyżej nie będą uwzględniane w Konkursie.

4.

W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione u Organizatora lub Finansującego.
§3
Dane osobowe

1.

Warunkiem udziału w Konkursie jest zapisanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
zawierającego elementy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1) Regulaminu oraz wyrażenie przez
Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) w
zakresie udostępnionym przez Uczestnika w formularzu, wyłącznie dla celów organizacji i
przeprowadzenia Konkursu.

2.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora od dnia przesłania formularza
zgłoszeniowego.

3.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych w zakresie wskazanym w
formularzu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1) Regulaminu, jest warunkiem uczestnictwa w
Konkursie.

4.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, do ich przenoszenia,
sprostowania oraz żądania ograniczenia zakresu podanych danych lub usunięcia danych. Ponadto
Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym
nie będzie to wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

5.

Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.

Decyzja w zakresie zakwalifikowania do uczestnictwa w Konkursie nie będzie podejmowana w
sposób zautomatyzowany.

7.

Administratorem danych osobowych jest Organizator, którego adres siedziby i pełna nazwa zostały
wskazane w § 1 ust. 1 Regulaminu (kontakt: informacja@kopernik.org.pl).

8.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez
Uczestnika.
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§4
Termin nadsyłania projektów Mobilnego Warsztatu
1.

Projekty Mobilnych Warsztatów można zgłaszać w terminie do dnia 25 marca 2018 r.

2.

Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu jeden projekt Mobilnego Warsztatu.

3.

Projekty Mobilnego Warsztatu dostarczone po terminie wskazanym w ust. 1 powyżej nie będą
rozpatrywane.

4.

Zgłoszenia

projektów

Mobilnego

Warsztatu

należy

przesyłać

na

adres

e-mail:

justyna.picheta@kopernik.org.pl.
§5
Jury i Sekretarze Konkursu
1.

Merytorycznej oceny nadesłanych projektów Mobilnego Warsztatu dokona powołane przez
Organizatora jury (zwane dalej „Jury”). Jury będzie składało się z 5 (pięciu) osób będących
pracownikami Organizatora.

2.

Prace Konkursowe będą ocenianie pod kątem spełniania warunków formalnych określonych w
Regulaminie oraz wartości merytorycznej.

3.

Jury dokona oceny Pracy Konkursowej i zdecyduje o przyznaniu nagrody w terminie 14 dni od dnia
zakończenia etapu przesyłania zgłoszeń, którego termin został wskazany w § 4 ust. 1 Regulaminu.

4.

Merytoryczna ocena projektów Mobilnego Warsztatu zostanie dokonana przy uwzględnieniu
poniższych kryteriów:
1) ocena jakości i efektów zaproponowanych w projekcie Mobilnego Warsztatu, który powinien
zawierać jedno działanie lub cykl działań tworzących całość o charakterze konstruktorskim,
inspirowanych możliwościami budowy i jego wykorzystania (z wyłączeniem wyzwań
przedstawionych w instrukcji, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1) Regulaminu),
2) promowane będą projekty Mobilnego Warsztatu przygotowane przy współpracy przynamniej
dwóch lub więcej Uczestników, a także przewidujące działania angażujące jak największą liczbę
osób,
3) wyżej ocenianie będą projektu Mobilnego Warsztatu zawierające plan upowszechniania
informacji o działaniach związanych z Konkursem,
4) stopień spełnienia celu Konkursu, który został wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

5.

Decyzja Jury jest ostateczna, ewentualne zastrzeżenia do niej można zgłaszać w trybie
przewidzianym w § 10 Regulaminu.

6.

O przyznaniu nagrody Uczestnicy zostaną powiadomieni przy użyciu poczty elektronicznej w
terminie 7 dni od decyzji Jury, o której mowa w ust. 3 powyżej. Wiadomość zostanie wysłana na
adres e-mail Uczestnika wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

7.

O

przyznaniu

nagrody

Organizator

poinformuje

także

na

stronach

internetowych

www.kopernik.org.pl i www.kmo.org.pl.
8.

W przypadku podania błędnych danych kontaktowych przez Uczestnika, uniemożliwiających
kontakt, Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji projektu Mobilnego Warsztatu
zgłoszonego przez tego Uczestnika.
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§6
Nagrody
1.

Nagrodą w Konkursie jest pokrycie kosztów stworzenia konstrukcji opisanej i wycenionej w
projekcie Mobilnego Warsztatu (zwaną dalej „Nagrodą") .

2.

Uczestnicy, którym decyzją Jury przyznano Nagrodę (zwani dalej łącznie „Laureatami”, a każdy
z osobna „Laureatem”), otrzymają zadeklarowaną w kosztorysie kwotę na realizację działań
opisanych w projekcie Mobilnego Warsztatu.

3.

Liczba Nagród jest uzależniona od zadeklarowanych przez Uczestników kwot na realizację działań
opisanych w projekcie Mobilnego Warsztatu. Pula pieniędzy na realizację zgłoszonych przez
Uczestników projektów Mobilnego Warsztatu wynosi łącznie 30 000,00 zł brutto (słownie złotych
brutto: trzydzieści tysięcy, 00/100), z zastrzeżeniem, że na realizację jednego projektu Mobilnego
Warsztatu Uczestnik może zadeklarować maksymalnie 4 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto:
cztery tysiące, 00/100).

4.

Nagrody będą wypłacane Laureatom w terminie do 14 dni od podjęcia przez decyzji, o której mowa
w § 4 ust. 3 Regulaminu.

5.

Nagrody

będą

wypłacane

na

numery

rachunków

bankowych

Laureatów

przekazane

Organizatorowi.
6.

Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% wartości Nagrody na poczet należnego
zryczałtowanego podatku dochodowego, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.).

7.

Kwoty należnych wpłat, wynikające z podziału o którym mowa w ust. 3 powyżej, zostaną
zaokrąglone do pełnych złotych.
§7
Realizacja projektów Mobilnego Warsztatu

1.

Laureaci zobowiązani są do przystąpienia do tworzenia Konstrukcji.

2.

Ponadto realizując projekt Mobilnego Warsztatu Laureaci zobowiązani są do:
1) opisywania na bieżąco postępów w realizacji działań, w szczególności poprzez przesyłanie
dokumentacji fotograficznej wraz z opisem podejmowanych czynności oraz informacjami nt.
ewentualnych działań promocyjnych,
2) prowadzenia zestawienia poniesionych kosztów i udostępniania go Organizatorowi na każde
jego żądanie,
3) stworzenia opracowania zawierającego zalecenia dla osób, które w przyszłości będą realizować
działania opisane w projekcie Mobilnego Warsztatu,
4) stworzenia tzw. „lesson learned” tj. opracowania stanowiącego opis tego co się nie udało lub
tego co ponownie ze względu na uzyskane doświadczenie, wiedzę itp. zrobiono by inaczej lub
lepiej,

3.

Laureaci zobowiązani są do zrealizowania działań opisanych w ust. 1-2 powyżej w terminie do dnia
20 czerwca 2018 r. oraz przekazania Organizatorowi wskazanych w ust. 2 pkt. 3)-4) materiałów do
dnia 30 września 2018 r. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych działań, o których mowa
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w ust. 1-2 powyżej Organizator określi za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany
przez Laureata w formularzu zgłoszeniowym.
4.

Przy realizacji nagrodzonych projektów Mobilnego Warsztatu Laureaci zobowiązani są uwzględnić
ewentualne zalecenia Organizatora.

5.

Dodatkowo Organizator dokona wyboru 5 (pięciu) najciekawszych merytorycznie Konstrukcji w
celu ich zaprezentowania na konferencji Pokazać-Przekazać, która odbędzie się z Warszawie
(zwanej dalej „Konferencją”). Organizator poinformuje wybranych Laureatów za pośrednictwem
wiadomości e-mail. Każdy Laureat wybrany przez Organizatora do zaprezentowania swojej
Konstrukcji na Konferencji może zabrać ze sobą maksymalnie 2 (dwóch) uczniów uczestniczących
w powstawaniu projektu Mobilnego Warsztatu lub Konstrukcji. W przypadku opisanym w zdaniu
poprzedzającym, Uczestnik zobowiązany jest zgłosić Organizatorowi takie osoby przy użyciu
poczty elektronicznej.

6.

Wraz z materiałami, o których mowa ust. 2 pkt. 3)-4) powyżej, Uczestnik zobowiązuje się
dostarczyć do Organizatora pisemne zgody osób lub ich przedstawicieli ustawowych (osoby
niepełnoletnie), które brały udział w przygotowaniu projektu Mobilnego Warsztatu lub Konstrukcji
na publikację ich wizerunku przez Organizatora i Finansującego w zakresie realizacji statutowych
celów CNK oraz celów działalności Finansującego, w szczególności wykorzystania w materiałach
dotyczących Konkursu, jak również na ich stronach internetowych i profilach w mediach
społecznościowych przez czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.

7.

W przypadku braku realizacji któregokolwiek zobowiązania określonego w niniejszym paragrafie w
terminach wskazanych w ust. 3 zd. 1 powyżej lub określonych w sposób opisany w ust. 2 zd. 2,
Laureat zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej w ramach Nagrody kwoty. Zwrot kwoty, o której
mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymana przez Laureata
pisemnego wezwania do jej zwrotu.

8.

Organizator może wezwać Laureata przy użyciu poczty elektronicznej do realizacji zobowiązania,
które nie zostało przez niego wykonane i wyznaczyć mu na to dodatkowy termin, po którego
upływie może żądać zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 7 powyżej w sposób w nim opisany.
§8
Zwrot kosztów zakwaterowania i podróży w związku z udziałem w Konferencji

1.

5 (pięciu) Laureatów, wybranych przez Organizatora zgodnie z § 7 ust. 6 Regulaminu
zamieszkującym poza administracyjnym obszarem m. st. Warszawa, Organizator zapewnia:
1) jeden nocleg w pokoju dwuosobowym,
2) zwrot uzasadnionych kosztów podróży z miejsca zamieszkania i Laureata do Warszawy oraz
drogi powrotnej do kwoty 150,00 zł brutto (słownie złotych brutto: sto pięćdziesiąt,00/100).

2.

Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 powyżej dotyczy także uczniów, o których mowa w § 7
ust. 5 zd. 2 Regulaminu.

3.

Zwrot uzasadnionych kosztów podróży, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) powyżej, będzie możliwy
pod warunkiem doręczenia do siedziby Organizatora, w terminie 14 dni od dnia zakończenia
konferencji Pokazać-Przekazać 2018, następujących dokumentów:
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1) wniosku o zwrot kosztów udostępnionego przez Organizatora drogą e-mail,
2) dla Uczestników korzystających z własnych pojazdów – ewidencji przebiegu pojazdu,
3) dla Uczestników korzystających ze środków transportu publicznego – biletów.
4.

Dokumenty wskazane w ust. 2 powyżej powinny być kompletne i prawidłowo uzupełnione.

5.

Zwrot kosztów podróży na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, nastąpi w terminie 30
dni od dnia dostarczenia kompletnych i prawidłowo uzupełnionych dokumentów wymienionych w
ust. 2 powyżej, w drodze przelewu na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika.
Za dzień dokonanego zwrotu kosztów podróży przyjmuje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Organizatora.
§9
Prawa autorskie

1.

Zgłoszony przez Uczestnika w Konkursie projekt Mobilnego Warsztatu stanowi utwór w rozumieniu
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2017 r., poz. 880 ze zm.) i zwany jest dalej także „Utworem”).

2.

Uczestnik oświadcza, że:
1) przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do Utworu,
2) zgłoszony przez niego do Konkursu Utwór nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich
praw osobistych i majątkowych, lub dóbr osobistych osób trzecich.

3.

Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie Utworu publicznie na zasadach licencji Creative
Commons przy uznaniu autorstwa oraz z możliwością dalszego korzystania na tych samych
warunkach (CC-BY-3.0 PL).

4.

Laureat

wyraża

zgodę

na

utrwalanie

dowolną

techniką,

a

następnie

odtwarzanie

i

rozpowszechnianie wizerunku jego Konstrukcji oraz do nieograniczonego czasowo i terytorialnie
wykorzystywania przez Organizatora lub Finansującego tego utrwalenia w materiałach
informacyjnych oraz promocyjnych dotyczących statutowej działalności Organizatora lub
Finansującego, na ich stronach internetowych oraz na profilach w serwisie Facebook. Organizator
lub Finansujący uzyskuje prawo do korzystania z utrwalenia wizerunku Konstrukcji Laureata w
zakresie wskazanym powyżej z chwilą ich utrwalenia.
5.

Uczestnik Konkursu na własny koszt przejmie odpowiedzialność Organizatora Konkursu w związku
z wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń, wynikającymi z
naruszenia przez przekazany Utwór jakichkolwiek praw własności intelektualnej strony trzeciej.

6.

Uczestnik Konkursu będzie bronić Organizatora na swój wyłączny koszt przed każdym pozwem
lub postępowaniem wynikającym z powyższych powodów.
§ 10
Postępowanie reklamacyjne

1.

Uczestnicy mający zastrzeżenia do przebiegu Konkursu mogą zgłosić zastrzeżenia na piśmie (list
polecony) na adres Organizatora podany w § 1 ust. 1 Regulaminu lub pocztą elektroniczną na
adres e-mail: justyna.picheta@kopernik.org.pl nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty
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poinformowania Uczestnika o decyzji Jury (w przypadku listu poleconego decyduje data stempla
pocztowego).
2.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie Uczestnika, adres korespondencyjny (w
przypadku reklamacji złożonej na piśmie), numer telefonu, adres e-mail oraz opis i uzasadnienie.

3.

Postępowanie reklamacyjne nie może dotyczyć werdyktu Jury, który stanowi wyraz subiektywnej
oceny projektów Mobilnego Warsztatu przez członków Jury.

4.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty wpływu
reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie
zawiadomiony drogą e-mail na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub listem poleconym
wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji (w przypadku
reklamacji złożonej na piśmie).

5.

Na adres e-mail wskazany w ust. 1 powyżej przyjmowane są również pytania do treści Regulaminu
lub przebiegu Konkursu. Organizator udzieli odpowiedzi poprzez zamieszczenie jej na stronie
internetowej pod adresem www.kopernik.org.pl wraz z treścią otrzymanego pytania.
§ 11
Postanowienia końcowe

1.

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z
pełną akceptacją postanowień Regulaminu.

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w szczególności w
przypadku odwołania lub zmiany terminów przeprowadzania Konkursu z powodu działania siły
wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje,
że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na
występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie
lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, o czym niezwłocznie
poinformuje uczestników Konkursu na stronie

4.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

5.

Spory związane z realizacją Konkursu rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy
dla siedziby Organizatora.

6.

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronach internetowych
www.kopernik.org.pl i www.kmo.org.pl.

…………………………..………………………………………
(podpis Dyrektora Naczelnego Centrum Nauki Kopernik)
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