Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/2021

Regulamin konkursu pod nazwą „Mistrzowie KMO”
zwany dalej „Regulaminem”
§1
Postanowienia ogólne
1.

Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Mistrzowie KMO”
(dalej zwanego „Konkursem”).

2.

Organizatorem Konkursu jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie przy ul.
Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego
przez Prezydenta m. st. Warszawy pod nr 2/06 (dalej zwane „Organizatorem”).

3.

Partnerem Konkursu i fundatorem nagród jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
reprezentowana przez Przedstawicielstwo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w
Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul Królowej Marysieńki 48 (dalej zwana
„Partnerem”).

3.

Adresatem Konkursu są kluby działające w ramach prowadzonego przez Organizatora
projektu pod nazwą „Klub Młodego Odkrywcy” (dalej zwane łącznie „Klubami”, zaś każdy
z osobna „Klubem”).

4.

Przedmiotem Konkursu jest wybór 6 (sześciu) najbardziej aktywnych Klubów, które
zrealizowały lub są w trakcie realizacji działań mających na celu zaciekawienie nauką,
wspieranie rozwoju i doskonalenie kompetencji społecznych dzieci, młodzieży oraz ich
opiekunów poprzez samodzielne odkrywanie świata.

5.

Wybór najbardziej aktywnych Klubów zostanie dokonany na podstawie przesłanego do
Organizatora formularza zgłoszeniowego, będącego opisem zgłoszonej do Konkursu
inicjatywy, która przyczynia się do rozwijania kompetencji badawczych lub społecznych w
Klubie oraz w jego otoczeniu.
§2
Cele Konkursu

1.

Realizacja

Konkursu

służy

identyfikacji

i

promocji

wartościowych

inicjatyw

poszczególnych Klubów w społeczności i sieci powstałych w ramach Programu „Klubu
Młodego Odkrywcy” (dalej zwanego „KMO”).
2.

Konkurs ma na celu:
1) wyróżnienie szczególnie aktywnych Klubów,
2) wzmocnienie oraz aktywizację społeczności KMO poprzez upowszechnianie
wartościowych i sprawdzonych w praktyce pomysłów na działania w Klubach.
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§3
Adresaci Konkursu
1.

Uczestnikiem Konkursu (dalej zwany „Uczestnikiem”) może być każdy Klub
zarejestrowany w serwisie www.kmo.org.pl. Klub składa zgłoszenie do udziału w
Konkursie poprzez swojego reprezentanta.

2.

Reprezentantem

Klubu

musi

być

jego

pełnoletni

opiekun

(dalej

zwany

„Reprezentantem”).
3.

Reprezentować Klubu w Konkursie nie mogą:
1) pracownicy i wolontariusze Organizatora, Partnera i pozostałych członków komisji
konkursowej,
2) pełnoletnie dzieci pracowników i wolontariuszy Organizatora, Partnera i pozostałych
członków komisji konkursowej.
§4
Zgłoszenie udziału w Konkursie

1.

Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wysłanie drogą elektroniczną
wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dalej zwanego „Formularzem”) na adres:
kmo@kopernik.org.pl do dnia 12 marca 2021 r. z dopiskiem „Konkurs Mistrzowie KMO”.

2.

Formularz zamieszczony jest na stronie: http://kmo.org.pl/pl/mistrzowie-kmo-2.
§5
Komisja konkursowa

1.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu wyłonienia laureatów Konkursu oraz
przekazania im nagród sprawować będzie komisja konkursowa (dalej zwana „Komisją”),
do zadań której należeć będzie w szczególności:
1) wyłonienie do dnia 19 marca 2021 r. 6 (sześciu) laureatów Konkursu spośród zgłoszeń
nadesłanych przez Uczestników,
2) czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu.

2.

W skład Komisji wchodzić będą 3 (trzy) osoby: 1 (jedna) ze strony Organizatora, 1 (jedna)
ze strony Partnera, 1 (jedna) reprezentująca partnerów regionalnych lub krajowych
Programu KMO. Przewodniczącym Komisji będzie przedstawiciel wskazany przez
Organizatora.

3.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja nagrodzi 6 (sześć) Klubów, które najlepiej
spełniają poniżej wymienione kryteria:
1) działają w nowatorski sposób (wykorzystują nowe pomysły i zasoby na prowadzenie
spotkań w Klubie),
2) stanowią inspirację (są możliwe do adaptacji przez inne Kluby),
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3) wykorzystują w działaniu metodę badawczą (stawiają hipotezy i weryfikują je w
praktyce),
4) mają wpływ na społeczność lokalną (np.: społeczność szkolną lub rówieśniczą,
rodziców, nauczycieli, itd.),
5) są realizowane we współpracy z innymi Klubami lub partnerami zewnętrznymi,
6) są prowadzone na rzecz lub we współpracy z grupami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym (tj. takimi, które mają uniemożliwiony lub utrudniony dostęp do
korzystania z dóbr, zasobów, infrastruktury, itp.),
7) działają na terenie małych miast i wsi (do 20 tysięcy mieszkańców).
4.

Każdy z członków Komisji zobowiązany jest do zapoznania się ze zgłoszeniami
nadesłanymi przez Uczestników, spełniającymi warunki formalne określone w niniejszym
regulaminie, w szczególności opisane w § 3 i § 4 Regulaminu. Zgłoszenia niespełniające
wymogów formalnych opisanych w § 1 ust. 4 lub § 3 lub § 4 Regulaminu nie będą
podlegały ocenie Komisji.

5.

Komisja będzie działać kolegialnie. W wyniku jej pracy przyznanych zostanie 6 (sześć)
równorzędnych nagród.

6.

Decyzja Komisji jest decyzją ostateczną.

7.

Z posiedzeń Komisji sporządzane będą protokoły podpisywane przez wszystkich
członków Komisji, protokoły przechowywane będą przez przewodniczącego Komisji.
§6
Nagrody

1.

Dane laureatów Konkursu (dalej zwanych łącznie „Laureatami”, a każdy z osobna
„Laureatem”), tj. nazwa Klubu, oraz adres placówki, przy której działa zostaną
opublikowane na stronie internetowej www.kmo.org.pl.

2.

Każdy Laureat otrzyma nagrody rzeczowe finansowane ze środków Partnera wspierające
działalność Klubu(dalej zwane „Nagrodami”, a każda z osobna „Nagrodą”) o łącznej
wysokości nieprzekraczającej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych, 00/100).

3.

Nagrody zostaną przekazane Laureatom w terminie do dnia 1 czerwca 2021 r.,
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagród bądź przyznania Nagród w
niższej wysokości niż wskazana w ust. 2 powyżej, w przypadku, gdy nadesłane zgłoszenia
nie będą spełniać kryteriów określonych w § 5 ust. 3 pkt. 1)-7) Regulaminu.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej liczby Nagród o większej
jednostkowej wartości w przypadku, kiedy liczba nadesłanych zgłoszeń będzie mniejsza
niż zakładana początkowo w Regulaminie lub nadesłane zgłoszenia nie będą spełniać
wymogów określonych w Regulaminie, a w szczególności warunków formalnych
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opisanych w § 1 ust. 4 lub § 3 lub § 4 Regulaminu lub kryteriów określonych w § 5 ust. 34 Regulaminu.
§7
Dane osobowe
1.

Administratorem danych osobowych podanych przez Reprezentantów jest Organizator,
którego pełna nazwa i siedziba zostały wskazane w § 1 ust. 2 Regulaminu.

2.

Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w
zakresie określonym w Formularzu jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie, 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.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z organizacją i
przeprowadzeniem Konkursu.

4.

Dane Reprezentanta przetwarzane będą do dnia 30 sierpnia 2021 r.

5.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz
Organizatora oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6.

Każdy Reprezentant ma prawo dostępu do swoich danych, może je sprostować, usunąć
lub ograniczyć ich przetwarzanie. Może też cofnąć zgodę na przetwarzanie danych
poprzez przesłanie takiej informacji na adres siedziby CNK lub na adres e-mail:
malgorzata.ratkowska@kopernik.org.pl,

co nie będzie miało wpływu na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Ma także prawo do
przenoszenia danych.
7.

Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jej
danych z uwagi na fakt, że podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.

Reprezentant może wnieść skargę na postępowanie Organizatora do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

9.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem niezbędnym do
uczestnictwa w Konkursie.

10. Decyzje dotyczące podanych przez Reprezentanta danych osobowych nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11. Reprezentant może skontaktować się z CNK, w tym z osobą pełniącą w CNK obowiązki
inspektora ochrony danych, pisząc pod adres siedziby CNK lub wysyłając wiadomość
elektroniczną pod adres e-mai: malgorzata.ratkowska@kopernik.org.pl.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych
przez Reprezentant.
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§8
Postanowienia końcowe
1.

Przesłanie Formularza zgodnie z zapisami § 4 Regulaminu jest jednoznaczne z pełną
akceptacją postanowień Regulaminu.

2.

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych nadesłanych materiałów przez Centrum Nauki
Kopernik we wszystkich kanałach informacyjnych CNK oraz instytucji partnerskich w
Polsce i za granicą (szczególnie w krajach partnerskich Programu KMO).

3.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane
ważnymi względami niezależnymi od Organizatora. O ewentualnych zmianach
Regulaminu Organizator będzie informował na stronie www.kmo.org.pl.

4.

Regulamin dostępny jest w serwisie www.kmo.org.pl oraz w siedzibie organizatora.

5.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Wszelkie spory mogące
wyniknąć w wyniku przebiegu Konkursu będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.
Elektronicznie podpisany przez
ROBERT
ROBERT FIRMHOFER
Data: 2021.01.22 15:06:17
FIRMHOFER
+01'00'
…………………….…………………………………………
(podpis Dyrektora Naczelnego Centrum Nauki Kopernik)
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