Regulamin
konkursu pn. „Konstruktorzy Marzeń 2017”

§1
Organizator
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Konstruktorzy Marzeń 2017” (dalej jako
„Konkurs”) jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy
00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej zwane: „Organizatorem”).
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej
zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronach
internetowych www.kopernik.org.pl i www.kmo.org.pl.
§2
Cel Konkursu
1. Celem

Konkursu jest stworzenie pracy konkursowej

(dalej zwanej

„Pracą

Konkursową”) związanej z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego pn. Konstruktorzy
Marzeń, jaki otrzymały od Organizatora współpracujące z nim Kluby Młodego
Odkrywcy (dalej zwane „KMO”).
2. Praca konkursowa będzie miała na celu:
1) poszerzenie możliwości wykorzystywania zestawu „Konstruktorzy Marzeń” dzięki
stworzonym w ramach Konkursu scenariuszom badań i doświadczeniom,
2) zachęcanie KMO do podejmowania własnych inicjatyw edukacyjnych związanych
z wykorzystaniem zestawu „Konstruktorzy Marzeń”,
3) wspieranie rozwoju kompetencji członków KMO w zakresie nauk ścisłych
i inżynieryjnych,
4) rozwijanie myślenia krytycznego i stymulowanie kreatywności członków KMO
poprzez kształtowanie poczucia sprawczości i pewności siebie,
5) popularyzowanie koncepcji zestawu „Konstruktorzy Marzeń” w środowisku KMO.
§3
Uczestnicy
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej zwanym „Uczestnikiem”) może być jedynie opiekun
KMO zarejestrowanego w serwisie www.kmo.org.pl, spełniający wymagania wskazane
w Regulaminie oraz posiadający zestaw „Konstruktorzy Marzeń”. Uczestnikiem mogą
być także dwaj opiekunowie KMO działający łącznie, przy czym wymaga się aby
przynajmniej jeden z opiekunów posiadał zestaw „Konstruktorzy Marzeń”.
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2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1)

wypełnienie

formularza

aplikacyjnego

znajdującego

się

na

stronie

www.kmo.org.pl zawierającego opis planowanego działania wraz z kosztorysem
realizacji zgodnym ze wzorem załączonym do formularza oraz inne materiały
wskazane w formularzu,
2)

Uczestnikami mogą być jedynie osoby prowadzące zajęcia dla młodzieży
w przedziale wiekowym 13-19 lat,

3)

wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Organizatora na potrzeby Konkursu,

4)

zawarcie pomiędzy przynajmniej dwoma opiekunami KMO, w przypadku
Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 zd. drugie powyżej, umowy o współpracy
w ramach Konkursu, zgodnej z treścią załącznika nr 1 do Regulaminu oraz
dołączenie skanu podpisanej umowy do formularza, o którym mowa w ppkt. 1 )
powyżej.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Centrum Nauki Kopernik lub
Boeing International Corporation.
§4
Termin nadsyłania Prac Konkursowych
1. Prace Konkursowe można zgłaszać w terminie do 30 maja 2017 r. lub do wyczerpania
puli przeznaczonej na nagrody dla Uczestników, w zależności od tego, które z tych
zdarzeń nastąpi jako pierwsze. O ewentualnym wyczerpaniu puli przeznaczonej na
nagrody Organizator poinformuje na stronie www.kmo.org.pl.
2. Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu jedną Pracę Konkursową.
3. Prace konkursowe dostarczone po terminie wskazanym w pkt. 1 powyżej nie będą
rozpatrywane.
§5
Jury i Sekretarze Konkursu
1.

Merytorycznej oceny nadesłanych Prac Konkursowych dokona jury (dalej zwane
„Jury”).

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 jej dostarczenia zgodnie z § 3 pkt. 2 ppkt. 1) Regulaminu.

4.

Merytoryczna ocena Prac Konkursowych zostanie dokonana przy uwzględnieniu
poniższych kryteriów:
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1)

ocena jakości i efektów zaproponowanych w Pracy Konkursowej działań – Praca
Konkursowa powinna zawierać jedno działanie lub cykl działań tworzących
całość o charakterze badawczym lub eksperymentalnym, inspirowanych
zestawem Konstruktorzy Marzeń (z wyłączeniem wyzwań przedstawionych
w zestawie),

2)

promowane

będą

Prace

Konkursowe

przygotowane

przy

współpracy

przynamniej dwóch lub więcej opiekunów KMO, a także przewidujące działania
angażujące jak największą ilość osób, w szczególności osób nie związanych
z KMO,
3)

wyżej ocenianie będą Prace Konkursowe zawierające plan upowszechniania
informacji o działaniach związanych z Konkursem,

4)

stopień spełnienia celów Konkursu, które zostały wskazane w § 2 Regulaminu.

5.

Werdykt Jury jest ostateczny.

6.

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

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 Pracy
Konkursowej zgłoszonej przez tego Uczestnika.
§6
Nagrody
1.

Uczestnicy, którym decyzją Jury przyznano nagrodę, otrzymają środki na realizację
działań opisanych w Pracy Konkursowej, w wysokości wskazanej w kosztorysie,
z zastrzeżeniem, że kwota ta nie może być wyższa niż 4.000,00 zł brutto (słownie
złotych: cztery tysiące, 00/100).

2.

Kwota, o której mowa w pkt. 1 powyżej, będzie wypłacona Uczestnikom w terminie do
14 dni od decyzji Jury, o której mowa w § 4 pkt. 3 Regulaminu.

3.

W przypadku Uczestnika, o którym mowa w § 3 pkt. 1 zd. drugie, przyznana
Uczestnikowi nagroda zostanie proporcjonalnie podzielona pomiędzy wszystkich
opiekunów KMO, którzy przygotowali Pracę Konkursową nagrodzonego Uczestnika.

4.

Nagrody

będą

wypłacane

na

rachunki

bankowe

Uczestników

przekazane

Organizatorowi.
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5.

Uczestnik wyraża zgodę na uzyskanie przychodu wynikającego z wypłaty nagrody
konkursowej i oświadcza, że jest świadomy konieczności wykazania uzyskanego
przychodu w zeznaniu podatkowym. Ponadto Uczestnik wyraża zgodę na potrącenie
przez Organizatora 10%

wartości przyznanej

nagrody na poczet

podatku

dochodowego od wygranych.
6.

Kwoty należnych wpłat, wynikające z podziału o którym mowa w pkt. 3 powyżej,
zostaną zaokrąglone do pełnych złotych.
§7
Realizacja Prac Konkursowych

1.

Nagrodzeni Uczestnicy, po otrzymaniu nagrody, zobowiązani się przystąpić do
realizacji działań opisanych w Pracy Konkursowej.

2.

Przy realizacji nagrodzonych Prac Konkursowych Uczestnicy zobowiązaniu są
uwzględnić ewentualne zalecenia Organizatora.

3.

Realizując Pracę Konkursową Uczestnicy niniejszym zobowiązują się do:
1) opisywania na bieżąco postępów w realizacji działań w poprzez w szczególności
dokumentację fotograficzną i opis podejmowanych czynności oraz informacje nt.
ewentualnych działań promocyjnych,
2) prowadzenia zestawienia poniesionych kosztów,
3) stworzenia opracowania zawierającego zalecenia dla osób, które w przyszłości
będą realizować działania opisane w Pracy Konkursowej
4) stworzenia tzw. „lesson learned” tj. opracowania stanowiącego opis tego co się nie
udało i/ lub tego co ponownie ze względu na uzyskane doświadczenie, wiedzę
itp. zrobiono by inaczej/lepiej.

4. Nagrodzeni Uczestnicy zobowiązani są do zrealizowania działań opisanych w pkt.
1 – 3 powyżej w terminie do dnia 30 sierpnia 2017 r. oraz przekazania Organizatorowi
określonych w ust 3 opracowań i dokumentów do dnia 30 września 2017 r.
5. Wraz z materiałami, o których mowa pkt. 3 powyżej, Uczestnik zobowiązuje się
dostarczyć do Organizatora pisemne zgody autorów Pracy Konkursowej (członków
KMO, którzy brali udział w przygotowaniu Pracy konkursowej) na publikację ich
wizerunku przez CNK i Boeing International Corporation oraz wykorzystywanie
przekazanych materiałów, na których utrwalono ten wizerunek, na polach eksploatacji
wskazanych w § 8 pkt. 2 Regulaminu.
§8
Licencja
1. Uczestnik Konkursu składając Pracę Konkursową oświadcza, że:
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1)

przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesłanej Pracy
Konkursowej,

2)

Praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu, nie narusza praw osób
trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych, lub dóbr osobistych
osób trzecich.

2. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Boeing International Corporation niewyłącznej,
bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do materiałów, o których
mowa w § 7 pkt. 3 powyżej oraz Pracy Konkursowej (dalej zwanych łącznie „Utworem”)
uprawniającej do korzystania z nich na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku niezależnie od technologii,
standardu, systemu i formatu,
2) obrót, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem,
3) rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w pkt. 2) - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
4) wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej w tym do sieci
Internet,
5) podjęcie lub zlecenia produkcji lub innej formy wytwarzania dowolnej liczby
egzemplarzy Utworu zarówno na użytek własny, jak i w celu wprowadzenia do
obrotu,
6) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
7) wykorzystanie Utworu lub jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji
i reklamy Organizatora lub Boeing International Corporation, w formie reklamy
prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach
i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach
promocyjno-reklamowych.
3. Udzielenie licencji następuje w chwili dostarczenia Utworu do Organizatora.
4. W ramach licencji Organizator oraz Boeing International Corporation ma prawo do
wykonywania praw zależnych do Utworu i do rozporządzania oraz korzystania z
utworów zależnych. Powyższe dotyczy w szczególności korzystania z takich
elementów Utworu, które ze względu na swoją ogólną charakterystykę i uniwersalizm
rozwiązań mogą być stosowane w innych projektach, opracowaniach itp.
5. Korzystając z licencji na wszelkich wyżej wymienionych polach eksploatacji
Organizator Konkursu oraz Boeing International Corporation zapewnią przestrzeganie
osobistych praw autorskich Uczestnika, w szczególności:
1) prawa do informowania o autorstwie Utworu,
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2) prawa do podawania nazwy Utworu ustalonej przez Uczestnika, której zawsze
może towarzyszyć tłumaczenie na inny język niż język oryginału.
8. 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.
9. Uczestnik Konkursu będzie bronić Organizatora na swój wyłączny koszt przed każdym
pozwem lub postępowaniem wynikającym z powyższych powodów.
§9
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: konstruktorzy.marzen@kopernik.org.pl nie
później jednak niż w terminie 3 dni od daty 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 Prac Konkursowych przez członków Jury.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie dziesięciu dni od daty
wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik
zostanie

zawiadomiony

drogą

mailową

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 pkt. 1 powyżej przyjmowane są również pytania do treści
Regulaminu lub przebiegu Konkursu. Organizator udzieli odpowiedzi poprzez
zamieszczenie jej na stronie internetowej wraz z treścią otrzymanego pytania.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów związanych z ich uczestnictwem w
Konkursie.
2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest
jednoznaczne z pełną akceptacją postanowień Regulaminu.
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3. 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.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, o czym
niezwłocznie poinformuje uczestników Konkursu na stronie
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Uczestnik i Organizator będą starali się rozwiązać w drodze negocjacji ewentualne
spory związane z realizacją Konkursu. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w
sposób opisany w zdaniu poprzedzającym w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia sporu
na piśmie, spory rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby
Organizatora.
7. Następujący załącznik stanowi integralną część Regulaminu:
Załącznik nr 1 – Wzór umowy zawieranej pomiędzy opiekunami KMO, zdecydowanymi
wspólnie wziąć udział w Konkursie.

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