
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 68/2022 

1/7 

 

 

REGULAMIN KONKURSU DLA KLUBÓW MŁODEGO ODKRYWCY POD NAZWĄ 

„KMO NA 26. PIKNIKU NAUKOWYM” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady organizacji i przeprowadzenia 

konkursu pod nazwą: „KMO na 26. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik”, 

zwanego dalej „Konkursem”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 

00-390, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury 

prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod nr 02/06, dalej zwane „CNK” lub 

„Organizatorem”. 

3. Konkurs jest realizowany w ramach programu Klub Młodego Odkrywcy koordynowanego przez CNK 

i finansowany przez partnera strategicznego programu Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, 

reprezentowaną przez Przedstawicielstwo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Polsce z 

siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-954, przy ul. Królowej Marysieńki 48. 

4. Przedmiotem Konkursu jest wybór Klubów Młodego Odkrywcy, które przy wsparciu Centrum Nauki 

Kopernik przygotują scenariusz pokazu (zwanego dalej „Pokazem”) obejmującego doświadczenia 

lub warsztaty związane z tematem 26. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki 

Kopernik (zwanego dalej „Piknikiem”), tj. „Rewolucje naukowe”, i przeprowadzą na jego podstawie 

Pokaz podczas Pikniku w dniu 27 maja 2023 r. na Stadionie PGE Narodowym. 
 

§ 2 

Cele Konkursu 

Konkurs służy realizacji następujących celów:  

1) ułatwianiu Klubom Młodego Odkrywcy, które nie uczestniczyły w Pikniku Naukowym 

Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, udziału w tym wydarzeniu, 

2) rozwojowi kompetencji Opiekunów i klubowiczów w zakresie przygotowywania, 

przeprowadzania oraz prezentowania doświadczeń i pokazów naukowych, 

3) wzmocnieniu relacji Klubów Młodego Odkrywcy z nauką, 

4) promowaniu społeczności Klubów Młodego Odkrywcy i ich działań na Pikniku. 
 

§ 3 

Adresaci Konkursu 

1. Konkurs jest skierowany do Klubów Młodego Odkrywcy z całej Polski, zarejestrowanych w serwisie 

pod adresem www.kmo.org.pl, (zwanych dalej „Klubami”) i angażujących w swoje działania 

klubowiczów powyżej 12 roku życia. 

2. Klub jest reprezentowany w konkursie przez pełnoletniego, zarejestrowanego w serwisie pod 

adresem www.kmo.org.pl, opiekuna klubu (zwanego dalej „Opiekunem”). 
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3. Aby wziąć udział w Konkursie, Klub wybiera zespół składający się z czterech klubowiczów (zwanych 

dalej „Uczestnikami”) i Opiekuna. Opiekun i Uczestnik mogą występować w Konkursie jako 

przedstawiciele tylko jednego Klubu. 

4. Wszyscy Uczestnicy w dniu Pikniku muszą mieć ukończone 12 lat.  

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: 

1) pracownicy i wolontariusze Organizatora, 

2) dzieci pracowników i wolontariuszy Organizatora. 

6. Zgłoszenie do udziału w Konkursie zespołu liczącego więcej lub mniej osób niż podanych  

w ust. 2 powyżej, będzie uznane za nieważne. 
 

§ 4 

Zgłoszenie udziału w Konkursie 

1. Opiekun dokonuje zgłoszenia Klubu do Konkursu. 

2. Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego zawierającego listę 

Uczestników w terminie do 4 grudnia 2022 r. drogą elektroniczną pod adresem: 

kmo@kopernik.org.pl. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest 

dostępny na stronie internetowej pod adresem www.kmo.org.pl. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia rekrutacji w przypadku niewystarczającej liczby 

zgłoszeń, o czym poinformuje na stronie internetowej www.kmo.org.pl w terminie do 2 grudnia 2022 

r. 

4. Organizator wyśle potwierdzenie wpłynięcia Zgłoszenia w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania 

na adres e-mail Klubu wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.  

5. Laureaci Konkursu są zobowiązani do wypełnienia Deklaracji uczestnictwa i przesłania pocztą w 

wersji papierowej do dnia 24 grudnia 2022 r. (data wpłynięcia do CNK) z dopiskiem „KMO na 26. 

Pikniku Naukowym” na adres:  

Centrum Nauki Kopernik 

Zespół KMO  

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,  

00-390 Warszawa. 

Deklarację uczestnictwa wypełnia Uczestnik bądź jego przedstawiciel ustawowy w przypadku 

niepełnoletności Uczestnika. Wzór Deklaracji uczestnictwa stanowi załącznik nr 2 do 

Regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.kmo.org.pl. 

6. Zmiana Uczestnika wskazanego w z Formularzu zgłoszeniowym może nastąpić jedynie z ważnych 

przyczyn losowych i po uzgodnieniu z Organizatorem.  
 

§ 5 

Wybór laureatów 

1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu wyboru laureatów Konkursu sprawować będzie 

komisja konkursowa (dalej zwana „Komisją”), do zadań której należeć będzie w szczególności: 

1) ocena zgłoszeń pod względem formalnym, 
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2) wyłonienie sześciu laureatów Konkursu spośród zgłoszeń spełniających warunki formalne w 

dniu następującym po zakończeniu naboru, 

3) czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu.  

2. W skład Komisji wchodzić będą trzy osoby ze strony Organizatora. 

3. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja wybierze 6 Klubów, których zgłoszenia spełniają niżej 

wymienione kryteria: 

4. Każde zgłoszenie zostanie ocenione według następujących kryteriów: 

• zrozumienia charakteru prezentacji na piknikach i festiwalach naukowych – szukamy Klubów, 

które są gotowe do przygotowywania pokazów interaktywnych, ciekawych, oryginalnych, 

bezpiecznych i opartych na wiedzy naukowej. 

• nieszablonowość podejścia do tematu Pikniku – docenimy Kluby pracujące kreatywnie i 

poszukujące nieoczywistych pomysłów. 

• przewidywany wpływ na rozwój Klubu – szukamy Klubów, które wykorzystają doświadczenie 

udziału w Pikniku w dalszych swoich działaniach. 

5. Ocena zgłoszenia: 

• każde zgłoszenie zostanie ocenione przez członków Komisji Konkursowej, 

• każde zgłoszenie otrzyma ocenę od 0 (zera) do 5 (trzech) punktów za każde z trzech kryteriów 

wskazanych w pkt. 4. 

• zgłoszenia Klubów, które nie zostały laureatami Konkursu „KMO na Pikniku Naukowym” w 

ostatnich 5 (pięciu) latach otrzymają dodatkowe 5 punktów. 

Zgłoszenie może uzyskać maksymalnie 20 (dwadzieścia) punktów.  

6. Po przyznaniu punktów, Komisja sporządzi listę Klubów w kolejności od najwyższej do najniższej 

ilości punktów. 

7. Komisja będzie działać kolegialnie, a jej decyzja będzie mieć charakter ostateczny. Z posiedzenia 

Komisji zostanie sporządzony protokół. 

8. Wyniki Konkursu zostaną przekazane laureatom Konkursu telefonicznie niezwłocznie po 

zakończeniu obrad Komisji i opublikowane na stronie www.kmo.org.pl w terminie do 5 dni roboczych 

po zakończeniu naboru. 
 

§ 6 

Nagrody 

1. Dla wszystkich zwycięskich Klubów Organizator przekaże następujące nagrody:  

1) udział Zespołu w 26. Pikniku Naukowym jako grupa prezentująca doświadczenia i pokazy 

naukowe, 

2) działania przygotowawcze wspierające zespół w przygotowaniu scenariusza Pokazu, a 

następnie Pokazu, 

3) dyplomy potwierdzające udział w 26. Pikniku Naukowym i uzyskanie tytułu Laureata, 

4) jednoosobowe vouchery dla każdego z członków zespołu reprezentującego Klub, które 

uzyskały tytuł Laureata, uprawniające do jednorazowego, darmowego wejścia, na wystawy 

stałe prezentowane w Centrum Nauki Kopernik w okresie do 30 września 2023 r. 

http://www.kmo.org.pl/
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§ 7 

Działania pokonkursowe 

1. Działania przygotowawcze zapewnione przez Organizatora obejmują: 

1) webinarium dla wszystkich laureatów, 

2) konsultacje scenariusza Pokazu i w trakcie etapu przygotowywania Pokazu ze wskazanym 

pracownikiem Organizatora. 

2. Laureaci Konkursu zobowiązują się do: 

1) Opracowania we współpracy ze wskazanym pracownikiem Organizatora scenariusza Pokazu, 

odpowiadającego charakterystyce opisanej w pkt. 3 poniżej, wraz z listą wykorzystywanych 

materiałów i sprzętów i opisem Pokazu do celów promocyjnych do dnia 15 stycznia 2022 r. 

2) Przygotowania Pokazu, w tym materiałów do jego przeprowadzenia, zgodnie z wypracowanym 

scenariuszem. 

3) Udziału w Pikniku i przeprowadzenia Pokazu, w tym udziału w spotkaniu integracyjnym dla 

zwycięskich zespołów, które odbędzie się 26 maja 2023 r. w Centrum Nauki Kopernik. 

3. Pokaz opracowany po rozstrzygnięciu Konkursu musi spełniać następujące wymogi: 

1) jest związany tematycznie z hasłem przewodnim 26. Pikniku Naukowego, 

2) składa się z dwóch lub trzech elementów będących doświadczeniem, warsztatami lub 

demonstracją, 

3) charakteryzuje się autorskim i nieszablonowym ujęciem prezentowanego tematu, 

4) jest przygotowany w taki sposób, żeby zwiedzający Piknik mogli w łatwy sposób wziąć w nim 

udział, 

5) jest możliwy do przeprowadzenia w obrębie stanowiska wyznaczonego dla Klubu przez 

Organizatora, 

6) podczas Pokazu nie mogą być wykorzystywane materiałów niebezpieczne  

w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1816) takich jak: 

▪ substancji i preparatów o właściwościach wybuchowych, 

▪ substancji i preparatów o właściwościach utleniających, 

▪ substancji i preparatów skrajnie łatwo palnych, 

▪ substancji i preparatów wysoce łatwo palnych, 

▪ substancji i preparatów łatwo palnych, 

▪ substancji i preparatów bardzo toksycznych, 

▪ substancji i preparatów toksycznych, 

▪ substancji i preparatów szkodliwych,  

▪ substancji i preparatów żrących, 

▪ substancji i preparatów drażniących, 

▪ substancji i preparatów uczulających, 

▪ substancji i preparatów rakotwórczych, 

▪ substancji i preparatów mutagennych, 
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▪ substancji i preparatów działających szkodliwie na rozrodczość, 

▪ substancji i preparatów niebezpiecznych dla środowiska. 
 

§ 8 

Kwestie organizacyjne 

1. Organizator zapewni 2 noclegi w Warszawie w standardzie hostelowym dla Uczestników i Opiekuna 

reprezentujących zwycięskie Kluby, wskazanych w formularzu zgłoszeniowym i Deklaracjach 

uczestnictwa. Noclegi zostaną zapewnione w dniu Pikniku i dniu poprzedzającym wydarzenie. 

2. Organizator zapewnia całodzienne wyżywienie od kolacji w dniu poprzedzającym Piknik Naukowy 

do śniadania w dniu następującym po Pikniku. 

3. Organizator zapewnia ubezpieczenie OC dla Opiekuna i Uczestników zgodnie z wymaganiami 

Pikniku. 

4. Opiekunowi zwycięskiego klubu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 900 zł brutto. 

5. Z tytułu organizacji i przygotowań Klubu do udziału w Pikniku, w tym z tytułu przygotowania 

materiałów do Pokazu oraz organizację przyjazdu Klubu na Piknik – w tym celu zostanie zawarta 

umowa o świadczenie tych usług. 
 

§ 9 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Opiekuna i Uczestników jest Organizator, 

którego pełna nazwa i siedziba zostały wskazane w § 1 Regulaminu. 

2. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie 

określonym w Formularzu zgłoszenia i Deklaracji uczestnictwa jest warunkiem wzięcia udziału w 

Konkursie. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Konkursu i wydania 

nagród oraz dla celów opublikowania w internetowych i pisemnych publikacjach, informacjach i 

materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych CNK oraz przygotowania dokumentacji 

obejmującej imprezy zorganizowane przez CNK w ramach Pikniku, a także promocji Pikniku i 

działalności CNK.  

4. Dane Opiekunów zwycięskich Klubów tj. imię i nazwisko, szkoła, przy której działa KMO i nazwa 

KMO wraz z adresem oraz informacje o zdobytej nagrodzie zostaną umieszczone na stronach 

internetowych KMO oraz CNK: www.kmo.org.pl i www.kopernik.org.pl. 

5. Dane Uczestnika przetwarzane będą do dnia 31.08.2023 r. 

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

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

7. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, może je sprostować, usunąć lub ograniczyć 

ich przetwarzanie. Może też sprzeciwić się przetwarzaniu przez Organizatora swoich danych. Ma 

także prawo do przenoszenia danych.  

8. Uczestnik może wnieść skargę na postępowanie Organizatora do organu nadzorczego – Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.   
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9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem niezbędnym do uczestnictwa 

w Konkursie. 

10. Decyzje dotyczące podanych przez Uczestnika danych osobowych nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany. 

11. Uczestnik 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.  

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

Uczestnika. 

13. Uczestnicy lub odpowiednio ich przedstawiciele ustawowi, w Deklaracji uczestnictwa wyrażają 

zgodę na rejestrację Pokazu, oraz na utrwalenie jego przebiegu techniką audiowizualną i 

fotograficzną przez Organizatora. Uczestnicy, lub odpowiednio ich przedstawiciele ustawowi, 

wyrażają również zgodę na utrwalenie, odtworzenie i rozpowszechnienie swojego wizerunku lub 

odpowiednio wizerunku zgłoszonego Uczestnika oraz wypowiedzi przez Organizatora dla celów 

opublikowania w internetowych i pisemnych publikacjach, informacjach i materiałach promocyjnych 

oraz na stronach internetowych CNK oraz przygotowania dokumentacji obejmującej imprezy 

zorganizowane przez CNK w ramach 2223 Pikniku Naukowego, a także promocji 23. Pikniku 

Naukowego i działalności CNK. 

14. Prawo do korzystania z wizerunku i wypowiedzi Uczestników następuje z chwilą utrwalenia Pokazu. 
 

§ 10 

Licencja 

1. Z chwilą przyznania nagród Opiekun i Uczestnicy (lub odpowiednio ich przedstawiciele ustawowi) – 

udzielają Organizatorowi nieodpłatnie licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, 

na korzystanie ze Scenariusza 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) powyżej – 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 

Scenariusza zarówno na użytek własny, jak i w celu wprowadzenia do obrotu, 

6) prowadzenia pokazów na podstawie Scenariusza. 

2. Korzystając z licencji na wszelkich wyżej wymienionych polach eksploatacji Organizator zapewni 

przestrzeganie osobistych praw autorskich Uczestników i Opiekunów, w szczególności: 

1) prawa do informowania o autorach Scenariusza, 

2) prawa do podawania nazwy Scenariusza ustalonej przez Uczestników i Opiekuna, której 

zawsze może towarzyszyć tłumaczenie na inny język niż język oryginału. 
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3. Opiekun, Uczestnik lub odpowiednio jego przedstawiciel ustawowy na własny koszt przejmą 

odpowiedzialność Organizatora w związku z wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami lub 

podstawami do roszczeń, wynikającymi z naruszenia przez Scenariusz jakichkolwiek praw 

własności intelektualnej strony trzeciej. 

4. Opiekun, Uczestnik lub odpowiednio jego przedstawiciel ustawowy będą bronić Organizatora na 

swój wyłączny koszt przed każdym pozwem lub postępowaniem wynikającym z powyższych 

powodów. 

5. W ramach licencji Organizator ma prawo do wykonywania praw zależnych do Scenariusza i do 

rozporządzania oraz korzystania z utworów zależnych, oraz ma prawo udzielać dalszej zgody na 

wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie, w zakresie określonym w ust. 1 powyżej. 
 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie pozostałe koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi Opiekun, Uczestnik lub 

odpowiednio jego przedstawiciel ustawowy. 

2. Przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia i Deklaracji uczestnictwa jest jednoznaczne z 

pełną akceptacją postanowień Regulaminu. 

3. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować pod adres e-mail: kmo@kopernik.org.pl. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym związanej ze zmianą miejsca i/lub 

terminu Pikniku, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników.  

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i 

inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w wyniku przebiegu Konkursu będą rozpatrywane przez sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora. 

7. Następujące załączniki stanowią integralną cześć Regulaminu: 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia, 

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa, 

Załącznik nr 3 – Regulamin 26. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik 

(imprezy masowej). 

 

 

 

 

…………………….………………………………………… 

(podpis Dyrektora Naczelnego Centrum Nauki Kopernik) 
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