
 

Regulamin konkursu Nauka dla Ciebie 

Edycja 2022 

zwany dalej „Regulaminem” 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą Nauka dla Ciebie (zwanego dalej 

„Konkursem”).  

2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390) przy ul. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 20, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod 

nr 2/06 (zwane dalej także „Organizatorem”).  

3. Konkurs „Nauka dla Ciebie” jest realizowany i finansowany w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i 

Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w 

ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. 

W ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online. 

4. Konkurs jest wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do nauczycieli oraz uczniów szkół 

podstawowych (zwanych dalej „Uczestnikami”).  

5. Celem Konkursu jest:  

1) rozwój wiedzy nauczycieli na temat tworzenia pomocy edukacyjnych oraz metod aktywizacji uczniów do 

samodzielnego przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, 

2) wzmocnienie kompetencji badawczych uczniów, ciekawości dotyczącej nauki, poprzez kształtowanie 

umiejętności zadawania pytań, konstruowania, przeprowadzania doświadczeń. 

6. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu, wykonaniu i zastosowaniu pomocy edukacyjnej. Pierwszą częścią 

realizacji zadania jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do konkursu i odpowiedzenie na zawarte w nim 

pytania. Drugą częścią realizacji jest wykonanie autorskiej pomocy edukacyjnej oraz zastosowanie jej w praktyce 

podczas zajęć z uczniami, a także nagranie około 5 minutowego materiału wideo (film) dokumentującego 

realizację działań. Stworzona pomoc edukacyjna powinna być samodzielnie opracowana i prezentować zjawisko z 

dziedziny nauk przyrodniczych lub ścisłych. 

7. Powstała w ten sposób Praca Konkursowa (zwana dalej „Pracą Konkursową”) składa się ze stworzonej pomocy 

edukacyjnej oraz filmu przedstawiającego realizację i zastosowanie pomocy edukacyjnej. 

8. Konkurs zakończy uroczysta gala finałowa, podczas której nastąpi prezentacja zwycięskich Prac Konkursowych 

oraz wręczenie nagród konkursowych. 

9. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu oraz określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników. 

§ 2 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

1) stworzenie drużyny (zwanej dalej „Drużyną”) składającej się z uczniów klas 1–8 oraz jednego lub dwóch 

nauczycieli z jednej szkoły podstawowej, przy czym przez nauczycieli rozumie się nauczycieli określonych w 

ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz.U. 2021 poz. 1762. Drużyna powinna liczyć do 7 osób, 



w tym od 4 do 5 uczniów oraz jednego lub dwóch  nauczycieli (zwanych dalej ,,Opiekunami” lub „Opiekunem”). 

Drużynę mogą tworzyć uczniowie jednej lub różnych klas. Drużynę mogą tworzyć uczniowie i nauczyciele z 

jednej szkoły podstawowej. 

2) rejestracja Drużyny poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.kopernik.org.pl, 

rejestracji Drużyny dokonują jej Opiekunowie / Opiekun, którzy są zobowiązani podać wszystkie informacje, 

jakie są wymagane w formularzu. 

2. Drużyna może zgłosić jedną Pracę Konkursową. 

3. W Konkursie mogą brać udział maksymalnie dwie Drużyny reprezentujące tę samą szkołę podstawową. 

4. Jeden Opiekun może reprezentować tylko jedną drużynę konkursową. 

5. Praca Konkursowa nie może zawierać doświadczeń wymagających używania otwartego ognia lub środków 

mogących stwarzać zagrożenie dla użytkowników lub obserwatorów. 

6. Organizator zastrzega, że warunkiem przyjęcia Pracy Konkursowej do Konkursu jest, aby nie była ona przedmiotem 

innych konkursów prowadzonych przez Organizatora w przeszłości ani w trakcie trwania Konkursu. Ponadto, Praca 

Konkursowa nie będzie uwzględniana w konkursach organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w przyszłości. 

7. Zgłoszenia przesłane po terminie wskazanym w § 4 ust. 2 nie będą rozpatrywane. 

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

9. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Centrum Nauki Kopernik, ani w Ministerstwie Edukacji  i 

Nauki oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni), również osoby, które 

uczestniczą w pracach Jury Konkursu oraz Komitetu Głównego Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin 

(małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni). 

§ 3 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Opiekunów jest Organizator, którego pełna nazwa i siedziba 

zostały wskazane w § 1 ust. 2 Regulaminu. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego 

(zwanego dalej „Formularzem”) oraz wyrażenie przez Opiekunów / Opiekuna zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora podanych w Formularzu danych osobowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.  

3. Podane w Formularzu dane przetwarzane będą wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w 

szczególności komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia laureatów oraz ogłoszenia wyników Konkursu. Ponadto 

Opiekun może wyrazić dodatkowo dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w 

Formularzu w celu kontaktowania się Organizatora z Opiekunem w sprawie udziału Opiekuna w badaniu 

naukowym dotyczącym procesu tworzenia pomocy dydaktycznej w grupie nauczycieli (zwanym dalej 

„Badaniem”). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Opiekuna w celu kontaktowania się z nim w sprawie 

udziału w Badaniu nie ma wpływu na udział w Konkursie, jednak jest niezbędna do skontaktowania się w sprawie 

udziału w Badaniu – podstawa  prawna art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. 

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu realizacji 

obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, w celu 

prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczenia podatków; dane osobowe będą przetwarzane przez okres 

wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Administrator przetwarzane 

dane osobowe, a także przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych w celu przyjmowania i rozpatrywania 



reklamacji w zakresie organizacji i przeprowadzenia Kursu, wysłania odpowiedzi na reklamację – dane osobowe 

będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Dane osobowe Uczestnika będą 

przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora, takich jak dochodzenie roszczeń lub obrony Administratora; dane 

osobowe są przetwarzane do dnia przedawnienia roszczeń. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą od dnia przesłania Formularza zgłoszeniowego przez okres niezbędny do 

zrealizowania wszystkich działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, przy czym nie dłużej niż 

do dnia 31 grudnia 2023 r. W przypadku uzyskania tytułu laureata lub finalisty, dane osobowe Opiekuna będą 

przetwarzane do dnia 31 grudnia 2030 r.  

6. W przypadku wyrażenia przez Opiekuna zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w 

Badaniu, dane te będą przetwarzane do dnia 31 grudnia 2022 r. 

7. Opiekunowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Opiekun ma prawo dostępu do swoich danych, może je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. 

Uczestnik może też cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.   Ma także prawo do przenoszenia danych.  

9. Opiekunowi nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w zakresie przetwarzania 

danych na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

10. Opiekunowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie takiej 

informacji na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: konkursndc@kopernik.org.pl. Powyższe nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. 

11. Opiekunowi przysługuje prawo do złożenia skargi na postępowanie Organizatora do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

12. Podanie danych osobowych wymaganych w Formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie.  

13. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora oraz podmiotom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

14. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu naboru do udziału w Konkursie nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany. Decyzje dotyczące kontaktowania się w sprawie udziału w Badaniu 

także nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

15. Opiekun może skontaktować się z Organizatorem, w tym z osobą pełniącą u Organizatora obowiązki inspektora 

ochrony danych, pisząc pod  adres siedziby Organizatora lub wysyłając wiadomość elektroniczną pod  adres e-mai: 

konkursndc@kopernik.org.pl. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych. 

§ 4 

Przebieg Konkursu 

1. Konkurs realizowany jest w 4 opisanych poniżej etapach. 

2. I etap:  

1) zgłoszenia do udziału w Konkursie odbywa się poprzez rejestrację Drużyn. Rejestracja prowadzona będzie do 

dnia 27 marca 2022 r. włącznie i polega na wypełnieniu i przesłaniu do Organizatora Formularza online 

dostępnego na stronie www.kopernik.org.pl. 

http://www.kopernik.org.pl/


2) Jury Konkursu do dnia 01 kwietnia 2022 r. dokona oceny przesłanych formularzy online i wyłoni 12 najwyżej 

ocenianych Drużyn. Członkowie drużyn (Opiekunowie oraz uczniowie) zakwalifikują się do udziału w 

warsztatach z tworzenia pomocy edukacyjnych, odbywających się w siedzibie Organizatora. 

3. II etap: Warsztaty z tworzenia pomocy edukacyjnych  – warsztaty dla Drużyn (Opiekunów i uczniów) są 

realizowane w okresie od dnia 23 kwietnia 2022 r. do dnia 24 kwietnia 2022 r. (przyjazd w dniu 22 kwietnia 2022 

r.) 

1) Uczestnictwo Drużyn w warsztatach jest warunkiem koniecznym udziału w dalszej części Konkursu.  

2) W przypadku rezygnacji lub braku potwierdzenia przez Drużynę udziału w warsztatach w terminie do dnia 13 

kwietnia 2022 r., miejsce ich Drużyny przechodzi na kolejną Drużynę na liście rankingowej. 

3) Organizator pokrywa koszty uczestnictwa Drużyn w warsztatach z tworzenia pomocy edukacyjnych takie jak 

zakwaterowanie i wyżywienie. 

4. III etap: realizacja Pracy Konkursowej, nagranie oraz przesłanie do Organizatora filmu (ok. 5 minut). Filmy należy 

przesłać do dnia 22 maja 2022 r. III etap realizowany będzie z zachowaniem następujących warunków: 

1) 12 Drużyn wyłonionych po I etapie konkursu po zakończeniu warsztatów z tworzenia pomocy edukacyjnych, 

otrzymuje nagrodę (zwaną dalej ,,Grantem”) w formie środków finansowych na wykonanie pomocy 

edukacyjnej oraz organizację pracy Drużyny, przy czym: 

a) Opiekun w drużynach, w których zgłoszono dwóch nauczycieli otrzymuje Grant w wysokości 500,00 zł 

brutto (słownie złotych brutto: pięćset, 00/100) każdy; 

b) Opiekun w drużynach, w których zgłoszono jednego nauczyciela otrzymuje Grant w wysokości 1000,00 

zł brutto (słownie złotych brutto: tysiąc, 00/100). 

2) Grant do wykorzystania przez Opiekunów Drużyn zostanie przekazany na rachunki bankowe Opiekunów po 

zakończeniu warsztatów z tworzenia pomocy edukacyjnych.  

3) Opiekunowie Drużyn są zobowiązani do przekazania Organizatorowi na wezwanie zestawienia poniesionych 

kosztów związanych z wykonaniem pomocy edukacyjnej oraz organizacją pracy Drużyny w terminie do 22 maja 

2022 r. 

4) Film konkursowy powinien trwać ok. 5 minut. Może być nagrany dowolną techniką i powinien posiadać dźwięk 

w języku polskim. Aby dostarczyć film, należy wgrać go na serwis YouTube i oznaczyć jako „niepubliczny”, a 

następnie przesłać Organizatorowi link umożliwiający jego odtworzenie na adres mailowy: 

konkursndc@kopernik.org.pl. 

5) Opiekun Drużyny, przesyłając film konkursowy, oświadcza, że film nie narusza jakichkolwiek praw osób 

trzecich, w szczególności prawa do wizerunku i jest wolny od obciążeń prawami osób trzecich. 

6) Opiekun Drużyny ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia wszelkich praw osób trzecich, w 

tym prawa do wizerunku. 

7) Na podstawie nadesłanych filmów z grona 12 drużyn uczestniczących w III etapie konkursu nastąpi wyłonienie 

5 drużyn Laureatów Konkursu. W Konkursie nie wyróżnia się poszczególnych miejsc zajętych przez Laureatów. 

8) Podanie wyników Konkursu na stronie internetowej Konkursu nastąpi w dniu 27 maja 2022 r. 

§ 5 

Jury i Komitet Główny Konkursu 

1. Na potrzeby Konkursu Organizator powołuje Komitet Główny i Jury Konkursu. 

2. Jury Konkursu odpowiada za merytoryczną ocenę Prac Konkursowych nadesłanych w ramach I etapu Konkursu. 

Jury będzie składało się z sześciu członków będących pracownikami Organizatora. 



3. Komitet Główny Konkursu tworzy siedem osób: dwóch przedstawicieli Centrum Nauki Kopernik, dwóch 

przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki, dwóch nauczycieli zrzeszonych w programie Klub Młodego 

Odkrywcy, jeden ekspert zewnętrzny. 

4. Komitet Główny dokona oceny merytorycznej Prac Konkursowych zrealizowanych w ramach III etapu Konkursu. 

§ 6 

Ocena Prac Konkursowych 

1. Prace Konkursowe oceniane będą pod kątem wartości merytorycznej oraz spełnienia warunków formalnych 

określonych w Regulaminie. 

2. Merytoryczna ocena Pracy Konkursowej zostanie dokonana w dwóch etapach na podstawie poniższych kryteriów. 

Jury przyznaje punkty za kryteria b), c), d), e), f) tylko w przypadku przyznania punktów za kryterium a).  

1) Ocena merytoryczna odpowiedzi przesłanych w formularzu online w ramach I etapu (od 0 do 41 pkt): 

a) zgodność zawartości merytorycznej z aktualnym stanem wiedzy naukowej (0 – 1 pkt)  

b) realność realizacji pomysłów (0 – 10 pkt), 

c) wyjątkowość pomysłów (0 – 10 pkt), 

d) pomysłowość wykorzystania pomysłów (0 – 10 pkt), 

e) wartość dydaktyczna (0 – 10 pkt). 

 

2) Ocena merytoryczna filmu, dokumentującego działania zrealizowane w ramach III etapu (od 0 do 29 pkt).  

a) zgodność zawartości merytorycznej z aktualnym stanem wiedzy naukowej (0 – 1 pkt),  

b) stopień zaangażowania uczniów w tworzenie i wykorzystywanie pomocy edukacyjnej (0 – 5 pkt), 

c) sposób zaprezentowania pomocy edukacyjnej, w tym pomysłu, realizacji i efektu (0 – 5 pkt), 

d) wyjątkowość pomysłu (0 – 8 pkt), 

e) pomysłowość wykorzystania pomocy w środowisku szkolnym (0 – 5 pkt), 

f) wartość dydaktyczna pomocy i przeprowadzonych zajęć (0 – 5 pkt). 

 

3. Punkty z kolejnych etapów nie sumują się. Każdy etap Konkursu oceniany jest osobno. 

4. O przyznaniu nagród, o których mowa w § 7 Regulaminu, Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem 

poczty elektronicznej.  

5. Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail Opiekunów Drużyny, wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. 

6. W przypadku podania błędnych, uniemożliwiających kontakt, danych kontaktowych, Organizator zastrzega sobie 

prawo dyskwalifikacji Pracy Konkursowej zgłoszonej przez tę Drużynę. 

§ 7 

Uprawnienia i Nagrody 

1. Tytuły Laureatów (zwanych dalej „Laureatami”) przyznawane są pięciu Drużynom najwyżej ocenionym po III 

etapie. 

2. Warunkiem koniecznym do uzyskania nagród w Konkursie jest: terminowe złożenie Pracy Konkursowej, zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu. 

3. Nagrodami w konkursie są: 

1) Grant dla Opiekunów 12 Drużyn wyłonionych po I etapie Konkursu, przy czym:  

a) dla każdego Opiekuna w drużynach, w których zgłoszono dwóch nauczycieli, 500,00 zł brutto (słownie złotych 

brutto: pięćset, 00/100) każdy na wykonanie pomocy edukacyjnej oraz organizację pracy Drużyny; 



b) dla każdego Opiekuna w drużynach, w których zgłoszono jednego nauczyciela, 1000,00 zł brutto (słownie 

złotych brutto: tysiąc, 00/100) na wykonanie pomocy edukacyjnej oraz organizację pracy Drużyny. 

2) dla Laureatów:  

a) 2000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: dwa tysiące, 00/100) dla każdego z Opiekunów (niezależnie od 

liczby Opiekunów zgłoszonych do Drużyny), 6000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: sześć tysięcy, 00/100) 

dla szkoły Opiekunów oraz nagrody rzeczowe dla uczniów z Drużyny; 

b) Dla każdego z Opiekunów udział w bezpłatnych warsztatach Letnia Szkoła Prototypowania, czyli warsztatach 

z tworzenia pomocy naukowych, urządzeń pomiarowych, zestawów do przeprowadzania doświadczeń.  

Szczegóły organizacyjne Letniej Szkoły Prototypowania, w tym między innymi termin, program, będą 

ustalane w trybie roboczym. 

3) Dla Drużyn, które nie uzyskały tytułu Laureata, a które znalazły się w gronie 12 Drużyn wyłonionych po I etapie: 

1000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: jeden tysiąc, 00/100) dla każdego z Opiekunów (niezależnie od liczby 

Opiekunów zgłoszonych do Drużyny), 1000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: jeden tysiąc , 00/100) dla szkoły 

Opiekunów oraz nagrody rzeczowe dla uczniów z Drużyny. 

4. Nagrody przekazywane będą na rachunek bankowy wskazany przez Opiekunów za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: konkursndc@kopernik.org.pl. 

5. Dyplomy, zaświadczenia i nagrody rzeczowe dla 12 drużyn uczestniczących w trzecim etapie zostaną przesłane za 

pośrednictwem poczty lub kuriera na adres pocztowy szkoły Drużyny. W przypadku organizacji gali finałowej w 

przestrzeni Organizatora, dyplomy, zaświadczenia i nagrody rzeczowe zostaną przekazane Laureatom osobiście. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych wyróżnień oraz możliwość przyznawania 

nagród rzeczowych dla Uczestników. 

7. Nagrody pieniężne będą wypłacane na rachunki bankowe przekazane Organizatorowi, w terminie do dnia 21 

grudnia 2022 r. 

8. Nagrody zostaną wypłacone z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

§ 8 

Prawa autorskie 

1. Zgłoszona w Konkursie Praca Konkursowa (zwana dalej także „Utworem”) stanowi utwór w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). 

2. Opiekun przesyłający Pracę Konkursową oświadcza, że: 

1) jest uprawniony do złożenia w imieniu osób, które brały udział w tworzeniu Pracy Konkursowej, oświadczeń, 

o których mowa w ust. 3–8 poniżej, 

2) jest ona wolna od wad fizycznych i prawnych. 

3. Z chwilą przesłania Organizatorowi Pracy Konkursowej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, Opiekun udziela CNK licencji do korzystania z Utworu oraz zezwala na korzystanie i rozporządzanie 

prawami zależnymi do Utworu, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach 

eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku niezależnie od technologii, standardu, systemu i 

formatu, 

2) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór został utrwalony – wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 



3) rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie, 

4) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach, 

5) wprowadzanie zmiany do całości lub do dowolnych fragmentów, łączenie z innymi utworami, 

6) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej, w tym do sieci Internet, 

7) podjęcie lub zlecanie produkcji lub innej formy wytwarzania dowolnej liczby egzemplarzy Utworu zarówno na 

użytek własny, jak i w celu wprowadzenia do obrotu. 

4. Udzielenie licencji nastąpi w dniu dostarczenia Utworu do Organizatora. 

5. Opiekun dostarczając Utwór zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do Utworu, tj. na 

rozporządzanie oraz korzystanie z utworów zależnych oraz wyraża zgodę, aby dalszej zgody na wykonywanie praw 

zależnych przez osoby trzecie udzielał Organizator. 

6. Opiekun dostarczając Utwór oświadcza, że na własny koszt przejmie odpowiedzialność Organizatora w związku z 

wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń, wynikającymi z naruszenia przez Utwór 

jakichkolwiek praw osoby trzeciej, w tym praw własności intelektualnej oraz będzie bronić Organizatora na swój 

wyłączny koszt przed każdym pozwem lub postępowaniem wynikającym z powyższych powodów 

7. Opiekun, który dostarczył do Organizatora ok. 5-minutowy film, niniejszym nieodpłatnie wyraża zgodę na 

nieograniczone czasowo ani terytorialnie korzystanie przez Organizatora z wizerunków osób, które zostały 

utrwalone w filmie, w następujący sposób: 

1) umieszczanie w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych dotyczących statutowej działalności 

Organizatora lub Ministerstwa Edukacji i Nauki, 

2) umieszczanie na stronach internetowych Organizatora i Ministerstwa Edukacji i Nauki (w tym na stronie 

naukadlaciebie.gov.pl) oraz na profilach społecznościowych Organizatora oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki – 

YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, 

3) publicznego wyświetlania w związku z działalnością promocyjną lub edukacyjną prowadzoną przez Organizatora 

lub Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

8. Prawo, o którym mowa w ust. 7, zostaje udzielone z chwilą dostarczenia filmu do Organizatora.  

 

§ 9 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Uczestnicy, mający umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na jego niezgodność z 

obowiązującymi przepisami prawa lub z Regulaminem, mogą zgłosić zastrzeżenia pocztą elektroniczną na adres e-

mail: konkursndc@kopernik.org.pl albo pocztą tradycyjną (list polecony) na adres siedziby Organizatora, nie 

później jednak niż w terminie 3 dni od daty opublikowania wyników Konkursu (w przypadku listu poleconego 

decyduje data stempla pocztowego).  

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie Uczestnika, adres korespondencyjny, numer telefonu, 

adres e-mail oraz opis i uzasadnienie reklamacji.  

3. Postępowanie reklamacyjne nie może dotyczyć werdyktu Jury oraz Komitetu Głównego Konkursu, który stanowi 

wyraz subiektywnej oceny Zgłoszeń lub Aplikacji przez członków Jury oraz Komitetu Głównego Konkursu.  

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty wpływu reklamacji do 

Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony 

drogą mailową na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji i/lub listem poleconym wysłanym na adres wskazany 

w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji.  



5. Pod adresem wskazanym w ust. 1 przyjmowane są również pytania i ewentualne uwagi do treści Regulaminu. 

Organizator może udzielić odpowiedzi poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.kopernik.org.pl   

wraz z treścią otrzymanego zapytania. 

§ 10 

        Postanowienia końcowe 

1. Bieżące informacje dotyczące Konkursu publikowane są na stronie internetowej: www.naukadlaciebie.gov.pl lub / i 

www.kopernik.org.pl  

2. Wszelką korespondencję elektroniczną związaną z Konkursem należy kierować na adres: 

konkursndc@kopernik.org.pl. Telefon kontaktowy do Organizatora: 503 898 974 . 

3. Przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją 

postanowień Regulaminu. 

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nieodpłatnych badaniach naukowych przeprowadzanych przez Organizatora 

w ramach Konkursu w trakcie jego trwania oraz podczas wydarzeń mu towarzyszących. Przez badania rozumie się 

analizę Prac Konkursowych i przesłanych materiałów, badania ilościowe (w tym wypełnianie kwestionariuszy, ankiet 

itp.) oraz badania jakościowe (w tym wywiady pogłębione, grupy fokusowe itp.). Organizator dopuszcza możliwość 

wycofania się z udziału w badaniach w całości lub z wybranych modułów badawczych. 

5. Poszczególne etapy Konkursu, a także wydarzenia związane z Konkursem, tj. warsztaty z tworzenia pomocy 

edukacyjnych  i gala finałowa, mogą być rejestrowane przez Organizatora w formie nagrań audio, wideo, audio-

wideo, fotografii i innych. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w szczególności w przypadku odwołania 

lub zmiany terminów przeprowadzania Konkursu. 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. 

7. Organizator informuje, że  Konkurs będzie miał miejsce w trakcie stanu epidemii, związanego z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2, ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanego na podstawie ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2021, poz. 2069 t.j.). Mając 

powyższe na względzie CNK informuje, że w przypadku wprowadzenia rządowych ograniczeń zakazujących 

organizowania wydarzeń o podobnym charakterze jak Konkurs, którego niniejszy Regulamin dotyczy, CNK jest 

uprawnione do odwołania wydarzenia, lub zmiany jego formy na formę online, przy czym zapisy niniejszego 

Regulaminu będą miały zastosowanie odpowiednio. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, o czym niezwłocznie poinformuje 

Uczestników Konkursu na stronie internetowej wskazanej w ust. 1. 

9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w 

szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

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

Organizatora. 

11. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora. 

http://www.naukadlaciebie.gov.pl/
http://www.kopernik.org.pl/

