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Załącznik do Zarządzenia Nr 17 /2020  

Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej  

z dnia 16.07. 2020 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„MOJE KOSMICZNE WAKACJE” 

 

  

  

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Polska Agencja Kosmiczna (POLSA). Partnerami są 

Centrum Nauki Kopernik – Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej (ESERO-Polska) oraz 

Hevelianum. 

2. Celem Konkursu jest pobudzanie zainteresowania dzieci, uczennic i uczniów szkół 

podstawowych, szeroko pojętym kosmosem oraz zachęcanie ich do realizowania powiązanych 

z tym pasji. 

3. Motywem przewodnim Konkursu są aktywności oraz oparte na kreatywności 

i wyobraźni, wizje lub relacje ze spędzenia wakacji w powiązaniu z szeroko rozumianą tematyką 

poznawania Wszechświata, eksploracji przestrzeni kosmicznej, korzystania z technologii 

kosmicznych w życiu codziennym. 

4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.  

  

§ 2 Ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie  

1. W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do szkół podstawowych: 

a) klas I-IV (podgrupa młodsza); 

b) klas V-VIII wraz z absolwentkami i absolwentami tego poziomu edukacji z roku 

szkolnego 2019-2020 (podgrupa starsza). 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników lub osób świadczących pracę 

na rzecz Organizatora i Partnerów. 

3. Dopuszczalne jest zgłaszanie prac indywidualnych lub przez zespoły składające się z 2-

4 dzieci, z zastrzeżeniem że: 

a) jedno dziecko może być autorem lub współautorem tylko jednej podlegającej 

ocenie pracy; 

b) zespoły mogą tworzyć wyłącznie dzieci znajdujące się w tej samej podgrupie. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.  
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§ 3 Zakres przedmiotowy Konkursu  

1. Prace konkursowe mogą być, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, przygotowane w dowolnej 

formie, w tym technikach plastycznych (m. in. akwarele, pastele, plakatówki, wycinanka, kredki, 

masa plastyczna, prace przestrzenne itp.), w postaci tekstu literackiego, komiksu czy dzieła 

audiowizualnego (m. in. prezentacja, film, podcast itp.), a także poprzez łączenie dwóch lub 

więcej form i technik. 

2. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania: 

a) prace plastyczne dwuwymiarowe – wielkość do formatu A3 włącznie; 

b) prace plastyczne przestrzenne – wymiar najdłuższego z boków do 50 cm; 

c) materiały video i audio – łączna długość do 5 minut; 

d) prezentacje typu Power Point lub podobne – do 20 slajdów; 

e) prace tekstowe – do 10000 znaków ze spacjami, jeżeli łączone z ilustracjami – 

razem do 8 stron. 

3. Prace konkursowe muszą być zgodne z motywem przewodnim Konkursu. 

4. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści, które mogą zostać uznane za obraźliwe 

lub nieodpowiednie do upublicznienia. 

 

§ 4 Miejsce, termin i sposób składania prac  

1. Dopuszczalne jest zgłaszanie prac konkursowych lub ich odwzorowań (patrz ust. 2): 

a) pocztą w zamkniętej kopercie (w przypadku pracy przestrzennej w opakowaniu 

tekturowym), z dopiskiem „KONKURS MOJE KOSMICZNE WAKACJE”, na adres: 

Polska Agencja Kosmiczna 

ul. 3 Lipy 3 (Budynek C) 

80-172 Gdańsk 

b) pocztą elektroniczną na adres konkurs@polsa.gov.pl 

2. W przypadku zgłoszenia do Konkursu pracy pocztą elektroniczną dopuszcza się, że podstawą 

oceny będzie nadesłane odwzorowanie oryginalnej pracy np. jej skan, fotografia(e), ujęcie(a) 

video itp., pod warunkiem, że odwzorowanie to pozwalać będzie na rzetelną ocenę pod 

względem zgodności z motywem przewodnim oraz kryteriów, o których mowa w § 5 ust. 5. 

3. Termin nadsyłania prac lub ich odwzorowań wraz z dokumentami, o których mowa w § 7 ust. 1, 

upływa dnia 2 października 2020 r. Decyduje data faktycznego wpływu pracy do Organizatora. 
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§ 5 Komisja Konkursowa i kryteria oceny 

1. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator, wskazując jej przewodniczącego. 

2. Komisja Konkursowa nadzorować będzie prawidłowy przebieg Konkursu. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od 

niej prawo odwołania.  

4. Organizator zweryfikuje każdą ze zgłoszonych prac pod względem zgodności 

z kryteriami formalnymi, o których mowa w § 2, § 3, § 4 oraz § 7. 

5. Wszystkie prace zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym zostaną przez 

Komisję Konkursową ocenione z wykorzystaniem następujących kryteriów i skali punktowej: 

a) walory artystyczne (jakość wykonania oraz w zależności od formy i techniki np. 

kompozycja, gama kolorystyczna, styl, montaż itp.) – od 0 do 10 pkt,  

b) zgodność z motywem przewodnim Konkursu i sposób jego ujęcia – od 0 do 10 

pkt, 

c) nawiązanie / twórcze wykorzystanie materiałów edukacyjnych promowanych 

przez głównego organizatora poprzez profil w serwisie Facebook w trakcie 

przyjmowania zgłoszeń – od 0 do 5 pkt,  

d) oryginalność – od 0 do 10 pkt, 

e) wykorzystanie technik / narzędzi IT / multimedialnych – nie = 0 pkt, tak = 5 pkt 

(kryteria wyłącznie dla podgrupy starszej). 

6. Każda z prac zostanie oceniona przez 2 członków Komisji Konkursowej, a za 

przydzielenie prac do oceny konkretnym osobom odpowiadać będzie przewodniczący. 

Punktacja ostateczna każdej ze zgłoszonych prac będzie średnią arytmetyczną ocen 

poszczególnych członków Komisji Konkursowej. 

7. Zestawienia zgłoszonych i ocenionych prac, uszeregowanych pod względem liczby 

zdobytych punktów, w podziale na podgrupy młodszą i starszą, będą podstawą przyznania 

nagród, o których mowa w § 6. 

8. Przyznając nagrody, przewodniczący Komisji Konkursowej może zdecydować 

o uwzględnieniu czynników dodatkowych poza wymienionymi w ust. 5-7, tj. o wydzieleniu 

odrębnych puli nagród z uwagi na formę/technikę wykonania lub o przyznaniu odrębnych, 

dodatkowych wyróżnień. 

9. Z posiedzenia Komisji Konkursowej jest sporządzany protokół.  

  

 

§ 6 Zasady przyznawania nagród  

1. W konkursie przewiduje się następujące nagrody: 
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a) I kategorii, obejmujące zestaw książek/map nieba o wartości do 200,00 zł oraz 

voucher wstępu do placówki edukacyjnej prowadzonej przez jednego z Partnerów – do 

10 nagród, w tym do 5 nagród dla podgrupy młodszej, do 5 nagród dla podgrupy 

starszej; 

b) II kategorii, obejmujące zestaw książek/map o wartości do 200,00 zł – do 20 

nagród, w tym do 10 nagród dla podgrupy młodszej, do 10 nagród dla podgrupy 

starszej. 

2. Ostateczna liczba nagród przyznanych w poszczególnych kategoriach oraz w podziale 

na podgrupy może ulec zmianie na etapie oceny zgłoszonych prac oraz uwzględniać dodatkowe 

wyróżnienia, o których mowa w § 5 ust. 8. 

3. W przypadku zgłoszeń zespołowych zestawy książek/map zostaną przyznane dla 

każdego członka zespołu. 

4. Szczegółowe warunki realizacji voucherów zostaną podane najpóźniej do dnia 

upublicznienia wyników Konkursu. 

5. Autorom wszystkich zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych pod względem 

formalnym prac Organizator Konkursu przekaże pamiątkowy dyplom oraz drobne gadżety.  

6. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa 

zamiana nagrody lub jej części na jej równowartość w formie pieniężnej.  

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 października 2020 r. poprzez 

opublikowanie listy nagrodzonych Konkursu oraz przesłanych przez nich prac lub ich 

odwzorowań na stronie internetowej zarządzanej przez Organizatora. Osoby nagrodzone 

zostaną dodatkowo powiadomione pocztą elektroniczną.  

  

 

§ 7 Inne warunki i zasady 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie organizatorowi Konkursu w terminie, o którym 

mowa w § 4 ust. 3, pracy konkursowej lub jej odwzorowania wraz z następującymi 

dokumentami:  

a) wypełniona i podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu Karta 

zgłoszenia do Konkursu, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu,  

b) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do 

Regulaminu,  

c) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o znajomości i akceptacji postanowień 

Regulaminu oraz o wyrażeniu zgody na przeniesienie na Polską Agencję Kosmiczną 

autorskich praw majątkowych, według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do 

Regulaminu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy nagrodzonych prac 
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konkursowych. Prace konkursowe muszą być pracami autorskimi, nienagrodzonymi 

wcześniej w innych tego typu konkursach, nieobciążone wadami prawnymi lub 

roszczeniami osób trzecich. 

2. W przypadku zgłoszenia zespołowego wymogi, o których mowa w § 7 ust. 1, stosuje się 

odpowiednio do wszystkich dzieci – autorów prac i ich rodziców/opiekunów prawnych. 

3. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem i zgłoszeniem 

pracy konkursowej ponosi uczestnik Konkursu.  

4. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za: 

a) ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia podczas wysyłki prac niewłaściwie 

zabezpieczonych; 

b) brak skuteczności doręczenia lub odczytania prac (lub ich odwzorowań) zgłoszonych 

z wykorzystaniem poczty elektronicznej, spowodowany np. objętością załącznika(ów), 

nietypowym formatem pliku(ów) itp.; w przypadku zidentyfikowania problemów tego 

typu Organizator Konkursu podejmie próbę kontaktu ze zgłaszającym celem 

wyeliminowania ww. przeszkód. 

5. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych prac. 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do otrzymania oryginału nagrodzonej pracy, jeżeli 

na etapie oceny dysponował jedynie jej odwzorowaniem. W tym przypadku wysyłka może odbyć 

się na koszt Organizatora. 

 

§ 8 Dane osobowe dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informujemy, że:  

2. Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Kosmiczna z siedzibą w Gdańsku 

ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk. Z administratorem danych można skontaktować się pod 

adresem e-mail: sekretariat@polsa.gov.pl, tel. 22 380 15 50 lub korespondencyjnie, pisząc na 

adres siedziby administratora. 

3. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się 

pod adresem e-mail: iod@polsa.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko dzieci i rodziców/opiekunów prawnych, klasa szkoły 

podstawowej i miejscowość zamieszkania dzieci, e-mail kontaktowy, adres do korespondencji, 

będą przetwarzane w celu: 

a) realizacji Konkursu, tj. oceny, przyznania i przekazania nagród; 
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b) podania do wiadomości publicznej informacji o wynikach konkursu i prezentacji 

zwycięskich prac (wyłącznie imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania dzieci – 

autorów nagrodzonych prac); 

c) wykorzystania prac konkursowych w działalności Organizatora Konkursu, tj. 

przeniesienia praw autorskich, ujawniania osoby autora na egzemplarzach utworu. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Agencję jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

tj. zgoda, wyrażona przez rodzica/opiekuna prawnego. 

6. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu oceny prac, realizacji 

nagrody w postaci voucherów (Partnerzy) i jej przesłania (podmioty świadczące odpowiednie 

usługi).  

7. Dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w przypadku dzieci – autorów nagrodzonych prac oraz ich rodziców lub opiekunów 

prawnych – do momentu usunięcia publikacji o wynikach konkursu ze strony 

internetowej Organizatora lub zaprzestania innego wykorzystania nagrodzonych prac; 

b) w przypadku dzieci – autorów pozostałych zgłoszonych prac oraz ich rodziców lub 

opiekunów prawnych – przez okres do 1 roku od ogłoszenia wyników Konkursu. 

8. Rodzic lub opiekun prawny ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących 

jego i dziecka oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Żądanie usunięcia danych przed zakończeniem Konkursu oznaczać będzie rezygnację 

z udziału w Konkursie. Żądania wykonania powyższych praw należy przekazywać wysyłając 

wiadomość na adres e-mail: iod@polsa.gov.pl.  

9. Rodzic lub opiekun prawny ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe 

dopuszczenie do udziału w Konkursie. 

11. Administrator danych nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 

tym profilowania, na podstawie podanych danych osobowych. Dane osobowe nie będą 

przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

§ 9 Postanowienia końcowe  

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia 

Konkursu, w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.  

2. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do niewyłaniania zwycięzców, 

unieważnienia Konkursu, bez podania przyczyny.  

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu. Osoby, 

które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą 

nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wykluczone z Konkursu.  

4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Polskiej Agencji 

Kosmicznej: Szymon Grych (e-mail: szymon.grych@polsa.gov.pl).  
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Załączniki do Regulaminu:  

1. Karta zgłoszenia do Konkursu; 

2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych; 

3. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu o znajomości i 

akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przeniesienie autorskich praw 

majątkowych. 

  



8 / 10 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „MOJE KOSMICZNE WAKACJE” 

 

Dane uczestnika konkursu: 

1. IMIĘ: 

2. NAZWISKO: 

3. MIASTO: 

4. KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ (w roku szkolnym 2020/21)1: 

 

Dane rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu: 

1. IMIĘ I NAZWISKO: 

2. ADRES ZAMIESZKANIA: 

3. ADRES DO KORESPONDENCJI: 

4. E-MAIL: 

Rodzaj pracy: 

 INDYWIDUALNA (autorem jedno dziecko) 

 

 ZESPOŁOWA (2-4 os.) – proszę wymienić imiona i nazwiska oraz klasę dzieci-pozostałych 

autorów 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Do wykonania pracy dziecko wykorzystało / zainspirowało się materiałami edukacyjnymi 

udostępnionymi/promowanymi przez Organizatora Konkursu lub partnerów 

 TAK (proszę opisać materiały i sposób wykorzystania) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 NIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział dziecka w Konkursie „Moje kosmiczne wakacje” 
organizowanego przez Polską Agencję Kosmiczną, na warunkach podanych w Regulaminie Konkursu. 
 
 
 
 

.............................................. 
data i podpis  

                                                           
1  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE 

RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia do Konkursu „Moje 

kosmiczne wakacje” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), w 

zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu tj.: naboru prac/zgłoszeń do Konkursu, 

dokonania oceny, przyznania i przekazania nagród oraz publikacji nagrodzonych prac i informacji o autorach. 

 

 
 
 
 
.............................................. 
Imię i nazwisko, data i podpis 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zawarte są w § 8 Regulaminu. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

 

OŚWIADCZENIE 

RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

O ZNAJOMOŚCI I AKCEPTACJI POSTANOWIEŃ REGULAMINU 

ORAZ WYRAŻENIU ZGODY NA PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW 

MAJĄTKOWYCH 

 

 

 

1. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu „Moje kosmiczne 

wakacje”, organizowanego przez Polską Agencję Kosmiczną. 

 

2. Oświadczam, że dziecko - uczestnik Konkursu jest autorem lub współautorem2 zgłoszonej pracy 

konkursowej oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich i obowiązujących 

przepisów prawa. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Polską Agencję Kosmiczną 

autorskich praw majątkowych do nieodpłatnego i bez ograniczeń co do terytorium i czasu 

korzystania z pracy w celach informacyjno-promocyjnych, do zgłoszonej na Konkurs pracy, oraz 

na udzielenie zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi w ramach umowy podpisanej po 

ogłoszeniu wyników Konkursu. 

 

3. W przypadku niezgodności z prawdą niniejszego oświadczenia, zgadzam się ponieść całkowitą 

i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuję się pokryć w całości 

ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty z tym związane. 

 

 

 

.............................................. 
Imię i nazwisko, data i podpis 

 

 

 

                                                           
2 Dotyczy prac konkursowych przygotowanych przez zespół 2-4 dzieci 


