
1/10 

 

REGULAMIN KONKURSU DLA KLUBÓW MŁODEGO ODKRYWCY POD NAZWĄ 

„KMO NA 23. PIKNIKU NAUKOWYM” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) ustala i reguluje zasady 

przeprowadzenia konkursu pod nazwą: „KMO NA 23. PIKNIKU NAUKOWYM”, zwanego 

dalej „Konkursem”, którego organizatorem 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, 

zwane dalej „CNK” lub „Organizatorem”. 

2. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszego scenariusza pokazu (zwanego dalej 

„Pokazem”), który będzie przedstawiał interesujące doświadczenia lub warsztaty 

popularnonaukowe, edukacyjne związane z tematyką 23. Pikniku Naukowego wraz  

z uzasadnieniem propozycji w treści formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej 

„Formularzem zgłoszenia”). 

 

§ 2 

Cele Konkursu 

Konkurs służy realizacji następujących celów:  

1) integracji środowiska Klubów Młodego Odkrywcy, 

2) promowania sieci Klubów Młodego Odkrywcy na 23. Pikniku Naukowym,  

3) wzmocnieniu relacji z nauką Klubów Młodego Odkrywcy.  

 

§ 3 

Adresaci Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba należąca do Klubu Młodego Odkrywcy 

(zwanego dalej „KMO” lub „Klubem”) zarejestrowanego w serwisie pod adresem 

www.kmo.org.pl, która zgłosi swój udział w Konkursie (lub zostanie zgłoszona przez 

swojego przedstawiciela ustawowego w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności 

do czynności prawnych) oraz zostanie dodatkowo wskazana w Formularzu zgłoszenia 

przez opiekuna KMO (dalej zwanego „Opiekunem”) jako członek zespołu prezentujący 

Pokaz. 

2. Przyjmuje się, że 1 (jeden) Klub, stanowi wyłącznie Opiekun i 4 (czterech) klubowiczów 

(każdy zwany oddzielnie „Uczestnikiem”) z zastrzeżeniem, że: 

1) 1 (jeden) Opiekun lub Uczestnik może wchodzić w skład tylko 1 (jednego) Klubu, 

2) Uczestnik lub Opiekun wchodzący w skład Klubu nie może zgłaszać prac indywidualnie. 

http://www.kmo.org.pl/
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3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: 

1) pracownicy i wolontariusze Organizatora, 

2) dzieci pracowników i wolontariuszy Organizatora, 

3) członkowie Klubów poniżej 12. roku życia.  

4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie Klubu, liczącego więcej lub mniej osób niż podanych  

w ust. 2 powyżej, będzie uważane za nieważne. 

 

§ 4 

Warunki formalne uczestnictwa 

1. Zgłoszenie Klubu i Pokazów do Konkursu następuje poprzez wypełnienie przez Opiekuna 

Formularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, dostępnego na 

stronie internetowej pod adresem: www.kmo.org.pl oraz przesłanie go w terminie do  16 

grudnia 2018 r. drogą elektroniczną na adres: zgloszenia_kmo@kopernik.org.pl z 

dopiskiem „23. Piknik Naukowy”. 

2. Warunkiem skutecznego zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konkursie jest wypełnienie 

przez Uczestnika bądź jego przedstawiciela ustawowego (w przypadku niepełnoletności 

Uczestnika) formularza Deklaracji uczestnictwa w 23. Pikniku Naukowym, stanowiącego 

załącznik nr 2 do Regulaminu, oraz dodatkowo wskazanie go jako Uczestnika  

w Formularzu zgłoszenia przez Opiekuna. Zgłoszenie Uczestnika wyłącznie w Formularzu 

zgłoszenia, bez dostarczenia do Organizatora Deklaracji uczestnictwa, będzie uznane za 

nieważne. Formularz Deklaracji uczestnictwa w 23. Pikniku Naukowym należy pobrać ze 

strony internetowej: www.kmo.org.pl.   

3. Wypełniony formularz Deklaracji uczestnictwa, o którym mowa w ust. 2 powyżej, należy 

przesłać pocztą w wersji papierowej do dnia 31 stycznia 2019 . z dopiskiem „KMO na 

Pikniku Naukowym” (decyduje data stempla pocztowego) na adres:  

Centrum Nauki Kopernik 

Zespół KMO  

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,  

00-390 Warszawa. 

4. Formularz Deklaracji uczestnictwa lub Formularz zgłoszenia, które nie zostały prawidłowo 

wypełnione lub zostały nadesłany po terminie określonym odpowiednio w ust. 2 i 3 powyżej, 

podlegają odrzuceniu jako niespełniające wymogów formalnych. 

5. Na adres e-mail Klubu wskazany w Formularzu zgłoszenia Organizator wyśle 

potwierdzenie dokonania w sposób prawidłowy zgłoszenia. Potwierdzenie nastąpi pod 

warunkiem przesłania, w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, wszystkich Deklaracji 

uczestnictwa w ramach danego Klubu. 

6. Do dnia 16 grudnia 2019 r. należy wysłać na adres zgloszenia_kmo@kopernik.org.pl listę 

materiałów, które zostaną wykorzystane w ramach Pokazów. Uczestnicy nie są 

http://www.kmo.org.pl/
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zobowiązani do wykorzystywania zgłoszonych materiałów, jednakże niezgłoszone 

wcześniej materiały nie będą mogły być wykorzystywane w czasie Pokazu. Przesłanie listy 

materiałów jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia  

w Konkursie. 

 

§ 5 

Wymogi dotyczące Pokazu 

Pokaz zgłoszony do Konkursu, zgodnie z § 4 Regulaminu, musi spełniać następujące wymogi: 

1) nie może zawierać rozwiązań/działań, dla przeprowadzenia których niezbędne byłoby 

zapewnienie sceny, 

2) ma składać się z trzech doświadczeń/warsztatów/demonstracji, lub też może zawierać 

odpowiednio jeden z nich, jednakże ich liczba w ramach Pokazu musi być równa 3 

(trzem),np. 2 doświadczenia i jeden warsztat, 3 warsztaty itd., których podstawą nie są 

scenariusze i pomysły zamieszczone na stronie internetowej www.kmo.org.pl lub 

opublikowane w ramach „Biblioteki Programu Równać Szanse”: „Klub Młodego 

Odkrywcy t. I i II”, 

3) powinien być przygotowany w taki sposób, żeby zwiedzający 23. Piknik Naukowy mogli 

w łatwy sposób wziąć w nim udział, 

4) nazwa Pokazu nie powinna być podobna do nazw doświadczeń zamieszczonych na 

stronie internetowej www.kmo.org.pl, 

5) powinien być związany tematycznie z hasłem przewodnim 23. Pikniku Naukowego – „ 

My i maszyny”,  

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. 2018 poz. 143 z późn. zm.), 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, 

http://www.kmo.org.pl/
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 substancji i preparatów działających szkodliwie na rozrodczość, 

 substancji i preparatów niebezpiecznych dla środowiska.  

 

§ 6 

Czas trwania Konkursu 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 5 grudnia 2018 r. do 4 lutego 2019 r. ., 

zgodnie z następującym harmonogramem: 

1) ogłoszenie Konkursu poprzez umieszczenie informacji o Konkursie na stronie 

www.kmo.org.pl – 5 grudnia 2018 r., 

2) nadsyłanie spisu materiałów do doświadczeń i Pokazów – do 16 grudnia 2018 r., 

3) nadsyłanie Formularzy zgłoszenia zawierających scenariusze Pokazów przez 

Opiekunów drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 4 ust. 1 Regulaminu do  

16 grudnia 2018 r. do godz. 23:59, 

4) wybór prac zakwalifikowanych do II etapu Konkursu – 19 grudnia 2018 r., 

5) nadsyłanie pocztą Deklaracji uczestnictwa przez Uczestników 31 stycznia 2019 r., 

6) II etap Konkursu – konsultacje prac konkursowych przez członka Zespołu KMO ; 

udoskonalanie scenariuszy Pokazów przez uczestników Konkursu – od 19 grudnia 2018 

r. do 31 stycznia 2019  

7) ogłoszenie zwycięskich Klubów na stronie internetowej www.kmo.org.pl nastąpi  

4 lutego 2019 r., ponadto Kluby zostaną poinformowane o wygranej drogą telefoniczną 

za pośrednictwem Opiekunów. 

§ 7 

Komisja Konkursowa 

1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie komisja konkursowa 

powołana przez Organizatora (zwana dalej „Komisją Konkursową”, do zadań której 

należeć będzie: 

1) czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, 

2) wyłonienie  19 grudnia 2018.  maksymalnie dziesięciu prac zakwalifikowanych do II 

etapu Konkursu, 

3) wyłonienie  4 lutego 2019 r. 6 (sześciu) zwycięskich Klubów (zwanych dalej 

„Finalistami”). 

2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień dla 

Klubów, które zajęły miejsca 7-9 (zwani dalej „Wyróżnionymi”). 

3. Komisja Konkursowa działać będzie kolegialnie. Z posiedzeń Komisji Konkursowej 

sporządzany będzie protokół podpisywany przez wszystkich członków Komisji 

Konkursowej, przechowywany przez przewodniczącego Komisji Konkursowej, który 

zostanie wybrany przez członków Komisji Konkursowej na pierwszym posiedzeniu,  

w drodze głosowania, większością głosów. 

http://www.kmo.org.pl/
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§ 8 

Kryteria oceny 

1. Każdy Pokaz zostaje oceniony pod względem 6 następujących kryteriów: 

1) piknikowości – Pokaz powinien być dostosowany do masowego  

i popularnonaukowego charakteru imprezy, jaką jest 23. Piknik Naukowy, a także 

realizować jego cele, 

2) interaktywności – Pokaz powinien nie tyle przekazywać wiedzę naukową, co 

umożliwiać zwiedzającym 23. Piknik Naukowy aktywny udział w nim poprzez 

samodzielne eksperymentowanie, tworzenie i dokonywanie pomiarów, 

3) ciekawości – Pokaz powinien zawierać treści, które mogą zainteresować 

zwiedzających 23. Piknik Naukowy, dzięki którym zwiedzający dowiedzą się czegoś 

nowego, Pokaz powinien być także zaprezentowany w sposób, który zachęci 

zwiedzających 23. Piknik Naukowy do pogłębienia swoich doświadczeń i wiedzy, 

4) oryginalności – premiowane będą Pokazy wykorzystujące doświadczenia nieznane lub 

mało znane, dzięki którym namiot, tj. przestrzeń, gdzie będą prezentowane Pokazy 

(dalej zwany „Namiotem”, którego regulamin korzystania stanowi załącznik nr 3 do 

Regulaminu), będzie miejscem prezentacji zaskakujących i niepowtarzalnych zjawisk  

z dziedziny nauki, 

5) naukowości – 23. Piknik Naukowy ma charakter naukowy, czyli związany z nauką  

i prezentujący naukę, w tym kryterium oceniane będzie, na ile zaproponowane Pokazy 

prezentują naukę, a na ile stanowią jedynie rozrywkę, 

6) bezpieczeństwa – Pokazy wykonywane w Namiocie muszą być bezpieczne zarówno 

dla Uczestników, jak i dla zwiedzających 23. Piknik Naukowy. 

2. Ocena każdego Pokazu w wszystkich kategoriach dokonywana będzie w następujący 

sposób: 

1) każdy Pokaz zostanie oceniony przez wszystkich członków Komisji Konkursowej, 

2) każdy Pokaz otrzyma ocenę od 0 (zera) do 3 (trzech) punktów za każde z kryteriów 

wymienionych w ust. 1 powyżej, 

3) maksymalnie Pokaz może uzyskać 90 (dziewięćdziesiąt) punktów. 

3. Tytuł Finalisty otrzyma 6 (sześć) Klubów, których Pokazy uzyskały największą liczbę 

punktów. 

4. W przypadku uzyskania przez 2 (dwa) lub więcej Pokazów takiej samej liczby punktów, 

Kluby, które zgłosiły te Pokazy, zajmą miejsca ex aequo, z tym zastrzeżeniem, że nie 

zwiększa to puli przyznanych nagród a Organizator w takim przypadku zastrzega sobie 

możliwość nieprzyznania wyróżnień, o których mowa § 7 ust. 2 Regulaminu, przeznaczając 

pulę nagród dla Wyróżnionych na rzecz Klubów, które zajęły miejsce ex aequo.  
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§ 9 

Nagrody 

1. Nazwy Klubów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Klubów Młodego Odkrywcy www.kmo.org.pl   19 grudnia 2018 r.  r. 

2. Dane wszystkich Finalistów i ew. Wyróżnionych zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Klubów Młodego Odkrywcy: www.kmo.org.pl   4 lutego 2019 r. 

3. Dla wszystkich Finalistów i ew. Wyróżnionych, Organizator przewidział następujące 

nagrody:  

1) udział w 23. Pikniku Naukowym jako grupa prezentująca doświadczenia i pokazy 

naukowe, 

2) dyplomy potwierdzające udział w 23. Pikniku Naukowym i uzyskania tytułu Finalisty lub 

odpowiednio Wyróżnionego, 

3) jednoosobowe vouchery dla każdego z członków Klubów, które uzyskały tytuł Finalisty 

lub odpowiednio Wyróżnionego, uprawniające do jednorazowego, darmowego wejścia, 

na wszystkie wystawy stałe prezentowane w Centrum Nauki Kopernik w okresie do 

końca 2018 r. 

4. W przypadku wystąpienia nagród, których łączna kwota przekroczy 2 000,00 złotych na 

osobę Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% ich 

wartości. 

5. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

6. Nagrody w Konkursie zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018 poz. 1509). 

 

§ 10 

Podróż i zakwaterowanie 

1. Organizator pokryje koszty zakwaterowania dla wszystkich osób wchodzących w skład 

Klubów, które uzyskały tytuł Finalisty wraz z 2 śniadaniami (2 noclegi w Warszawie z 10 na 

11 maja 2019 r. oraz z 11 do 12 maja 2019 r.  r.), przy czym koszt noclegów ze śniadaniem 

przypadający na cały Klub nie może przekroczyć kwoty 500,00 zł brutto (słownie złotych: 

pięćset, 00/100). 

2. Ponadto CNK pokryje koszty: 

1) zakupu materiałów niezbędnych do realizacji Pokazu w kwocie do 200 zł brutto (słownie 

złotych: dwieście, 00/100) – warunkiem jest przedstawienie przez Opiekuna wniosku o 

zwrot poniesionych kosztów oraz faktur VAT wystawionych na Organizatora 

wskazujących liczbę i cenę zakupu materiałów niezbędnych do realizacji Pokazu 

zgodnie z listą wskazaną w Formularzu zgłoszenia; dane do wystawienia faktury 

zostaną podane Opiekunom Finalistów po rozstrzygnięciu Konkursu; materiały 

http://www.kmo.org.pl/
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zakupione w celu realizacji Pokazu, które Kluby zakupiły w imieniu Organizatora, stają 

się własnością Organizatora po wykonaniu Pokazu, 

2) podróży z miejscowości, w której działa Klub, do Warszawy i powrotu na warunkach 

wskazanych ust. 3 poniżej, 

3) biletów komunikacji miejskiej obowiązujących w dniach 10 oraz 11 maja 2019 r. ; 

normlanego dla Opiekuna oraz ulgowych dla Uczestników konkursu.  

4) wyżywienia Finalistów podczas pobytu w Warszawie, na które składa się obiad oraz 

kolacja 10 oraz 11 maja 2019 r.  Koszt posiłków przypadających na jeden Klub nie może 

przekroczyć 340,00 zł  

3. Zwrot kosztów podróży do 600 zł brutto (słownie złotych: sześćset, 00/100) na Klub nastąpi 

na podstawie dostarczonych Organizatorowi przez Opiekuna biletów (bądź innych 

dokumentów potwierdzających przejazd) przejazdu do i z Warszawy, z zastrzeżeniem, że 

kupione bilety powinny być biletami II klasy – normalnymi dla Opiekuna i ulgowymi dla  

4 (czterech) Uczestników. Opiekun wraz z przedłożonymi biletami jest zobowiązany do 

przekazania następujących informacji niezbędnych do dokonania przelewu zwrotu środków 

pieniężnych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer konta i oświadczenie zwrotu 

kosztów podróży stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu. Przekazana przez 

Organizatora kwota obejmuje zwrot kosztów przejazdu całego Klubu (tj. Opiekuna  

i 4 Uczestników). Opiekun zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich dokumentów wraz 

z fakturą VAT za zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia Pokazu nie później 

niż do 30 maja 2019 r. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w przekazanych danych, o których 

mowa w ust. 3 powyżej lub ich niedostarczenie. 

 

§ 11 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez 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, natomiast podanie danych, o których mowa w § 10 

Regulaminu jest warunkiem uzyskania zwrotu kosztów podróży – 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 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 
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23. Pikniku Naukowego, a także promocji 23. Pikniku Naukowego i działalności CNK. 

Dane, o których mowa w § 10 Regulaminu, przetwarzane będą dla celów ewentualnego 

zwrotu kosztów tam wymienionych. 

4. Dane Finalistów i ewentualnie Wyróżnionych, tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, 

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 31.08.2019 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.   

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. 

 

§ 12 

mailto:kmo@kopernik.org.pl
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Licencja 

1. Z chwilą dokonania potwierdzenia przez Organizatora, zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu, 

Opiekun i Uczestnicy (lub odpowiednio ich przedstawiciele ustawowi) – udzielają 

Organizatorowi nieodpłatnie licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, 

na wykorzystanie scenariusza Pokazu 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 

scenariusza Pokazu 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 Pokazu, 

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

zawsze może towarzyszyć tłumaczenie na inny język niż język oryginału. 

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 

Pokazu 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 

Pokazu 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. 

 

§ 13 

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, w tym zasad korzystania  
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z Namiotu udostępnianego Klubowi podczas 23. Pikniku Naukowego, stanowiących 

załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

3. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować wyłącznie pod adres e-mail: 

zgloszenia_kmo@kopernik.org.pl. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, 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 korzystania z Namiotu, 

Załącznik nr 4 – Wniosek o zwrot kosztów podróży. 

 

 

 

 

………………………………………………………..………… 

(podpis Dyrektora Naczelnego Centrum Nauki Kopernik) 
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