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załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2021 

 

Regulamin projektu edukacyjnego pod nazwą „Badacze KMO 2021” 

prowadzonego w ramach programu Klub Młodego Odkrywcy 

(zwany dalej „Regulaminem”) 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie edukacyjnym pod nazwą  „Badacze 

KMO 2021” (zwanym dalej „Projektem”). 

2. Organizatorem Projektu 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 (zwane dalej „Organizatorem”).  

3. Instytucją finansującą działania prowadzone w ramach Projektu jest Polsko-Amerykańska Fundacja 

Wolności, reprezentowana przez Przedstawicielstwo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

w Polsce, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królowej Marysieńki 48 (zwana dalej „Partnerem”). 

4. Adresat Projektu są kluby działające w ramach prowadzonego przez Organizatora programu pod 

nazwą „Klub Młodego Odkrywcy” (zwane dalej łącznie „Klubami”, zaś każdy z osobna „Klubem”).  

5. Projekt zwiększa zainteresowanie nauką oraz rozwija kompetencje badawcze i społeczne 

klubowiczów oraz wspiera Kluby w realizacji projektów badawczych. W ramach Projektu Kluby 

przeprowadzą projekt badawczy dotyczący wpływu środowiska na zachowania rozwielitek 

(szczegółowy opis projektu dostępny jest pod adresem www.kmo.org.pl/pl/badacze-kmo)  

opracowany przez Organizatora oraz otrzymają wsparcie merytoryczne i rzeczowe do jego realizacji. 

6. Zgłoszenie oraz udział w Projekcie nie wymaga opłat na rzecz Organizatora. 

 

§ 2 

Cele Projektu 

Celami Projektu są: 

1) Zwiększenie zainteresowania nauką oraz rozwój kompetencji badawczych i społecznych 

klubowiczów. 

2) Rozwój współpracy w społeczności opiekunów Klubów na Mazowszu. 

3) Opracowanie i upowszechnienie modelu realizacji edukacyjnego projektu badawczego w 

Klubach. 

 

§ 3 

Adresaci Projektu 

1. Adresatem Projektu są Kluby, których członkami są uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych, 

działające w województwie mazowieckim, ze szczególnym uwzględnieniem Klubów zlokalizowanych 

poza Warszawą. Do udziału zapraszamy Kluby prowadzące działania w roku szkolnym 2020-2021, 

prowadzone przez opiekunów mających niewielkie lub średnie doświadczenie w realizacji projektów 
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badawczych. Zgłoszenia do udziału Klubu w Projekcie dokonują opiekunowie Klubów (zwani dalej 

łącznie „Opiekunami”, zaś każdy z osobna  „Opiekunem”). 

2. Warunkami uczestnictwa Klubu w Projekcie są: 

1) Zarejestrowanie Klubu w portalu www.kmo.org.pl przed 1 września 2020 r. i posiadanie 

aktywnego konta przez Opiekuna zgłaszającego Klub do Projektu. Klub musi być zlokalizowany 

na terenie województwa mazowieckiego. 

2) Wypełnienie i przesłanie przez Opiekuna formularza zgłoszeniowego do Projektu (zwanego dalej 

„Zgłoszeniem”) dostępnego pod adresem www.kmo.org.pl/pl/badacze-kmo na adres e-mail 

kmo@kopernik.org.pl.  

3) Wyrażenie przez Opiekuna zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora 

na potrzeby organizacji i realizacji Projektu oraz przekazania wsparcia rzeczowego, w tym 

prowadzenia komunikacji z Opiekunem.  

4) W przypadku realizowania Projektu w ramach pracy lub współpracy ze szkołą, instytucją lub 

innym podmiotem posiadanie zgody takiego podmiotu. 

3. W Projekcie nie mogą brać udziału pracownicy lub wolontariusze Organizatora lub Partnera. 

4. Proces zgłaszania i wyboru Klubów jest następujący: 

1) Zgłoszenie Klubu do Projektu następuje poprzez wypełnienie przez Opiekuna Zgłoszenia oraz 

przesłanie go w terminie do dnia 10 lutego 2021 r. Zgłoszenia nadesłane po terminie będą 

rozpatrywane pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w Projekcie, o czym Organizator 

poinformuje pod adresem www.kmo.org.pl/pl/badacze-kmo. 

2) Wyboru Klubów spośród Zgłoszeń, dokonają kolegialnie 3 przedstawicielki zespołu Programu, 

 w tym koordynatorka Programu spełniających warunki określone w ust. 2 pkt. 1)-4) powyżej oraz 

zgodnie z kryteriami wskazanymi w ust. 1 powyżej. 

3) Informacja o zakwalifikowaniu się Klubu do Projektu zostanie wysłana do Opiekuna na adres  

e-mail wskazany w treści  formularza zgłoszeniowego do 5 dni roboczych po zakończeniu naboru. 

5.  Harmonogram Projektu dostępny jest pod adresem www.kmo.org.pl/pl/badacze-kmo. 

 

§ 4 

Wsparcie w ramach Projektu 

1. Podczas realizacji Projektu Kluby będą miały zapewnione wsparcie eksperta w postaci: 5 spotkań 

grupowych online dla wszystkich Klubów uczestniczących w Projekcie, w tym 3 spotkań dla 

Opiekunów i 2 spotkań dla Opiekunów i członków Klubów, organizowanych raz w miesiącu, a także 

wsparcia indywidualnego online dla Opiekunów i Klubów uczestniczących w Projekcie. 

2.  Ponadto każdy z Klubów otrzyma od Organizatora zestaw materiałów potrzebnych do realizacji 

projektu badawczego o wartości do 600 zł (wliczając koszty przesyłki). Zestaw materiałów, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie przekazany instytucji, przy której działa Klub. 
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§ 5 

Zobowiązania Opiekunów  

1. Opiekunowie zobowiązują się do: 

1) Realizacji projektu badawczego z członkami Klubów zgodnie  harmonogramem Projektu i 

uzgodnieniami poczynionymi podczas spotkań online, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu. 

2) Udziału w spotkaniach online, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu. 

3) Udziału w ewaluacji Projektu. 

4) Dokumentowania poszczególnych etapów projektu badawczego w formie zdjęć, filmów, opisów 

dobrych praktyk na potrzeby upowszechniania jego rezultatów (zwanych dalej łącznie 

„Materiałami”). 

5) Pozyskania pisemnych zgód od osób, których wizerunek utrwalono w Materiałach, na 

rozpowszechnienie ich wizerunku przez Organizatora oraz wykorzystanie przekazanych 

Materiałów, na których utrwalono ten wizerunek w zakresie wskazanym w § 6 ust. 3 

Regulaminu, a następnie dostarczenie ich Organizatorowi. W przypadku, gdy osoba, której 

wizerunek w Materiałach jest niepełnoletnia, Opiekun pozyska zgodę od opiekuna prawnego 

takiej osoby.  

 

§ 6 

Licencja 

1. Z dniem dostarczenia Materiałów, Opiekun oświadcza, że wyraża zgodę na korzystanie z nich na 

warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. 

2. Opiekun oświadcza, że Materiały będą chronione autorskimi prawami majątkowymi oraz że 

przysługiwać mu będą do nich wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe. 

3. Opiekun oświadcza, że wyraża zgodę by jego wizerunek utrwalony w Materiałach, był 

wykorzystywany przez Organizatora w następujący sposób: 

1) Umieszczenie na stronie www.kmo.org.pl oraz www.kopernik.org.pl, na profilach Organizatora i 

Programu na portalu społecznościowym Facebook. 

2) wykorzystanie w materiałach promocyjnych dotyczących Projektu, tj. w ulotkach i publikacjach 

wydawanych przez Organizatora. 

 

§ 7 

Rezygnacja z udziału w Projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie przed ukończeniem działań, Opiekun powinien złożyć 

oświadczenie, w którym wskaże powody rezygnacji, które uniemożliwiają jej/mu dalszy udział w 

Projekcie. Oświadczenie powinno być przesłane w formie elektronicznej na adres 

kmo@kopernik.org.pl 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie przed ukończeniem działań, Opiekun zobowiązuje się 

do zwrotu Organizatorowi niewykorzystanych materiałów przekazanego przez Organizatora na 

potrzeby realizacji projektu badawczego. 
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§ 8 

Dane osobowe 

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

nazwa i siedziba zostały wskazane w § 1 Regulaminu. Dane mogą być udostępniane Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności (1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, USA) oraz 

przedstawicielstwu w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (ul. Królowej Marysieńki 48, 

02-954 Warszawa). 

2. Warunkiem udziału w Projekcie jest wyrażenie przez Opiekuna zgody na przetwarzanie przez 

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

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

3. Dane przetwarzane będą dla celów organizacji i realizacji Projektu oraz przekazania wsparcia 

rzeczowego, w tym prowadzenia komunikacji z Opiekunami. 

4. Dane Opiekuna przetwarzane będą do przez okres do 5 lat od dnia Zgłoszenia, na jaki Organizator 

szacuje korzystanie z Materiałów, lub do czasu wystąpienia Opiekuna z Klubu. 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane Partnerowi lub przedstawicielstwu Partnera w Polsce, 

podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora oraz podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

6. Każdy Opiekun ma prawo dostępu do swoich danych, może je sprostować, usunąć lub ograniczyć 

ich przetwarzanie. Ma także prawo do przenoszenia danych. Z uwagi na fakt, iż podstawą 

przetwarzania danych jest zgoda Opiekuna, nie przysługuje mu prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. 

7. Opiekun może wnieść skargę na postępowanie Organizatora do organu nadzorczego – Urzędu 

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

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

Projekcie. 

9. Decyzje dotyczące podanych przez Opiekuna danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

10. Opiekun może skontaktować się z CNK, w tym z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora 

ochrony danych, pisząc na adres siedziby CNK lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-

mail: kmo@kopernik.org.pl. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez 

Opiekuna. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Przesłanie Zgłoszenia zgodnie z zapisami § 3 pkt 3 Regulaminu jest jednoznaczne z pełną 

akceptacją postanowień Regulaminu. 

2. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień Regulaminu. O ewentualnych zmianach 

Regulaminu Organizator będzie informował na stronie www.kmo.org.pl. 
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3. Po otrzymaniu przez Opiekuna informacji o zmianie w Regulaminie, Opiekun może złożyć 

Organizatorowi oświadczenie, iż nie akceptuje postanowień Regulaminu, co jest równoznaczne z 

odstąpieniem od udziału w Projekcie. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Opiekun 

może złożyć w terminie 7 dni od dnia opublikowania zmian w sposób wskazany powyżej. 

Oświadczenie powinno być przesłane w formie elektronicznej na adres kmo@kopernik.org.pl 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przebiegiem Projektu będą rozpatrywane przez sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora. 

6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.kmo.org.pl. 

 

 

 

…………………………..……………………………………… 

(podpis Dyrektora Naczelnego Centrum Nauki Kopernik) 
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