Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2022
Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej
z dnia 14 czerwca 2022 r.

REGULAMIN KONKURSU
„MOJE KOSMICZNE WAKACJE 2022”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Polska Agencja Kosmiczna (POLSA). Partnerami są Centrum
Nauki Kopernik – Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej (ESERO-Polska), Hevelianum oraz
Stowarzyszenie WROSpace.
2. Celem Konkursu jest pobudzanie zainteresowania dzieci, uczennic i uczniów szkół
podstawowych, szeroko pojętą eksploracją kosmosu oraz zachęcanie ich do realizowania
powiązanych z tym pasji.
3. Motywem przewodnim Konkursu jest poznawanie Wszechświata oraz dorobku ludzkości
w zakresie badań i eksploracji przestrzeni kosmicznej.
4. Szczegółowe tematy Konkursu to:
a) 10 lat Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA);
b) Wehikuł czasu – moja przyszła kariera w sektorze kosmicznym;
c) Wakacyjne obserwacje nieba;

§ 2 Ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do szkół podstawowych:
a) klas I-IV (podgrupa młodsza);
b) klas V-VIII wraz z absolwentkami i absolwentami tego poziomu edukacji z roku
szkolnego 2021-2022 (podgrupa starsza).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników lub osób świadczących pracę na rzecz
Organizatora i Partnerów.
3. Dopuszczalne jest zgłaszanie prac indywidualnych lub przez zespoły składające się z 2-4
dzieci, z zastrzeżeniem że:
a) jedno dziecko może być autorem lub współautorem tylko jednej podlegającej ocenie
pracy;
b) zespoły mogą tworzyć wyłącznie dzieci znajdujące się w tej samej podgrupie.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
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§ 3 Zakres przedmiotowy Konkursu
1. Prace konkursowe mogą być, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, przygotowane w dowolnej formie,
w tym technikach plastycznych (m. in. akwarele, pastele, plakatówki, wycinanka, kredki, masa
plastyczna, prace przestrzenne itp.), w postaci tekstu literackiego, komiksu czy dzieła
audiowizualnego (m. in. prezentacja, film, podcast itp.), a także poprzez łączenie dwóch lub
więcej form i technik.
2. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania:
a) materiały video i audio – łączna długość do 5 minut;
b) prezentacje typu Power Point lub podobne – do 20 slajdów;
c) prace tekstowe – do 6 stron, jeżeli łączone z ilustracjami – razem do 8 stron;
3. Prace konkursowe muszą być zgodne z motywem przewodnim Konkursu oraz z co najmniej
jednym z tematów szczegółowych (patrz § 1 ust. 3 oraz ust. 4 pkt. a, b, c).
4. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści, które mogą zostać uznane za obraźliwe lub
nieodpowiednie do upublicznienia.

§ 4 Miejsce, termin i sposób składania prac

1. Dopuszczalne jest zgłaszanie prac konkursowych lub ich odwzorowań (patrz ust. 2) wyłącznie
za pośrednictwem formularza opublikowanego na stronie internetowej Organizatora. Prace
konkursowe nadesłane w inny sposób, w tym pocztą lub usługą kurierską, nie będą podlegały
ocenie.
2. Dopuszcza się, że podstawą oceny będzie nadesłane odwzorowania oryginalnej pracy np. jej
skan, fotografia(e), ujęcie(a) video itp., pod warunkiem, że odwzorowanie to pozwalać będzie
na rzetelną ocenę pod względem zgodności z motywem przewodnim oraz kryteriów, o których
mowa w § 5 ust. 8.
3. Warunkiem prawidłowości zgłoszenia będzie dołączenie do formularza, o którym mowa
w ust. 1, załącznika(ów) z pracą lub jej odwzorowaniem, spełniającego wymagania techniczne
(co do dopuszczalnej liczby, wielkości, formatu plików) podane w ogłoszeniu konkursowym
na stronie www.polsa.gov.pl.
4. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 5 października 2022 r. Decyduje data wysłania
formularza odnotowana w systemie informatycznym Organizatora.

§ 5 Komisja Konkursowa i kryteria oceny
1. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator, wskazuje jej przewodniczącego.
2. Komisja Konkursowa nadzorować będzie prawidłowy przebieg Konkursu.
3. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej
prawo odwołania.
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4. Organizator zweryfikuje każdą ze zgłoszonych prac pod względem zgodności z kryteriami
formalnymi, o których mowa w § 2, § 3, § 4 oraz § 7.
5. Wszystkie prace zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym zostaną przez Komisję
Konkursową ocenione w 2 etapach.
6. W I etapie oceny wszyscy członkowie Komisji zapoznają się ze wszystkimi pracami
zweryfikowanymi pozytywnie pod względem formalnym, jeżeli ich liczba nie przekroczy 300.
W przeciwnym przypadku przewodniczący Komisji przydzieli poszczególnym członkom część
prac do zapoznania się, mając na uwadze sprawność procesu oceny.
7. W I etapie oceny każdy z członków Komisji, kierując się kryteriami, o których mowa w ust. 8,
spośród prac, z którymi się zapoznał, wytypuje do II etapu oceny najlepsze w swojej opinii prace,
w liczbie nie mniejszej niż 30 i nie większej niż 100.
8. W II etapie oceny wszyscy członkowie Komisji indywidualnie oceniają wszystkie wytypowane
przez siebie i pozostałych członków prace z wykorzystaniem następujących kryteriów i skali
punktowej:
a) walory artystyczne (jakość wykonania oraz w zależności od formy i techniki np.
kompozycja, gama kolorystyczna, styl, montaż itp.) – w II etapie oceny: od 0 do 10 pkt,
b) zgodność z motywem przewodnim i tematami szczegółowymi Konkursu oraz sposób
ich ujęcia – w II etapie oceny: od 0 do 10 pkt,
c) nawiązanie / twórcze wykorzystanie materiałów edukacyjnych promowanych przez
głównego organizatora poprzez profil w serwisie Facebook w trakcie przyjmowania
zgłoszeń – w II etapie oceny: od 0 do 5 pkt,
d) oryginalność – w II etapie oceny: od 0 do 5 pkt,
9. W II etapie oceny przewodniczący Komisji lub osoba przez niego wyznaczona sporządza
zestawienie polegające na wyciągnięciu średniej arytmetycznej z punktowych ocen
indywidualnych poszczególnych członków i uszeregowanie prac według liczby uzyskanych (po
uśrednieniu) punktów, w podziale na podgrupy młodszą i starszą oraz uczniów szkół
specjalnych, które to zestawienie będzie podstawą przyznania nagród, o których mowa w § 6
ust. 1 pkt a.
10. Przyznając nagrody, przewodniczący Komisji Konkursowej może zdecydować o uwzględnieniu
czynników dodatkowych poza wymienionymi w ust. 6-8, tj. o wydzieleniu odrębnych puli nagród
z uwagi na formę/technikę wykonania lub o przyznaniu odrębnych, dodatkowych wyróżnień.
11. Z posiedzenia Komisji Konkursowej jest sporządzany protokół.

§ 6 Zasady przyznawania nagród
1. W konkursie przewiduje się następujące nagrody:
a) dla autorów prac z największą liczba punktów – zestawy obejmujące książki i/lub gry
planszowe i/lub mapy nieba i/lub vouchery udostępnione przez partnerów – do 30
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nagród, w tym do 12 nagród dla podgrupy młodszej, do 12 nagród dla podgrupy
starszej; do 6 nagród dla uczniów szkół specjalnych (bez podziału na podgrupy
wiekowe);
b) dla szkół, których uczniowie prześlą największą liczbę zgłoszeń do Konkursu – zestawy
obejmujące książki i/lub gry oraz drobne gadżety – do 5 nagród (warunkiem
uwzględnienia zgłoszenia podczas wyłonienia najaktywniejszych szkół jest prawidłowe
wypełnienie rubryki dot. nazwy szkoły w formularzu zgłoszeniowym);
2. Ostateczna liczba nagród przyznanych w powyższych wariantach oraz w podziale na podgrupy
może ulec zmianie na etapie oceny zgłoszonych prac oraz uwzględniać dodatkowe
wyróżnienia, o których mowa w § 5 ust. 10.
3. W przypadku zgłoszeń zespołowych zestawy nagród przeznaczone są dla każdego członka
zespołu.
4. Warunki realizacji voucherów ustalane są przez udostępniające je podmioty – partnerów
Konkursu.
5. Autorom wszystkich zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym prac
Organizator Konkursu udostępni w formie elektronicznej pamiątkowy dyplom.
6. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa zamiana
nagrody lub jej części na jej równowartość w formie pieniężnej.
7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2022 r. poprzez opublikowanie listy
nagrodzonych Konkursu oraz przesłanych przez nich prac lub ich odwzorowań na stronie
internetowej zarządzanej przez Organizatora. Informacja o nagrodzie zostanie przekazana
dodatkowo pocztą elektroniczną.

§ 7 Inne warunki i zasady
1. W

przypadku

zgłoszenia

zespołowego

wymóg

wypełnienia

i

wysłania

formularza

zgłoszeniowego stosuje się odpowiednio do wszystkich dzieci – współautorów prac i ich
rodziców/opiekunów prawnych. Pliki zawierające pracę konkursową lub jej odwzorowanie (lub
odnośnik umożliwiający ich pobranie) przesyła rodzic/opiekun prawny jednego ze współautorów
danej pracy, wypełniając w formularzu rubryki dotyczące zgłoszenia zespołowego, natomiast
rodzice/opiekunowie prawni pozostałych współautorów pracy wypełniają w formularzu rubryki
dotyczące zgłoszenia zespołowego, ale nie przesyłają tych samych plików.
2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem i zgłoszeniem
pracy konkursowej ponosi uczestnik Konkursu.
3. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za brak skuteczności doręczenia formularza
lub odczytania prac (lub ich odwzorowań) spowodowany np. zbyt dużym rozmiarem
załącznika(ów), niedopuszczalnym formatem pliku(ów) itp.
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§ 8 Dane osobowe dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informujemy, że:
2. Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Kosmiczna z siedzibą w Gdańsku
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk. Z administratorem danych można skontaktować się pod
adresem e-mail: sekretariat@polsa.gov.pl, tel. 22 380 15 50 lub korespondencyjnie, pisząc na
adres siedziby administratora.
3. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się
pod adresem e-mail: iod@polsa.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko dzieci i rodziców/opiekunów prawnych, klasa szkoły
podstawowej i miejscowość zamieszkania dzieci, e-mail kontaktowy, adres do korespondencji
dane dot. szkoły, będą przetwarzane w celu:
a) realizacji Konkursu, tj. oceny, przyznania i przekazania nagród;
b) podania do wiadomości publicznej informacji o wynikach konkursu i prezentacji
zwycięskich prac (wyłącznie imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania dzieci –
autorów nagrodzonych prac);
c) wykorzystania prac konkursowych w działalności Organizatora Konkursu, tj.
przeniesienia praw autorskich, ujawniania osoby autora na egzemplarzach utworu.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Agencję jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
tj. zgoda, wyrażona przez rodzica/opiekuna prawnego.
6. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu oceny prac, realizacji
nagrody w postaci voucherów (Partnerzy) i jej przesłania (podmioty świadczące odpowiednie
usługi).
7. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w przypadku uczniów – autorów nagrodzonych prac oraz ich rodziców lub opiekunów
prawnych – do momentu usunięcia publikacji o wynikach konkursu ze strony
internetowej Organizatora lub zaprzestania innego wykorzystania nagrodzonych prac;
b) w przypadku dzieci – autorów pozostałych zgłoszonych prac oraz ich rodziców lub
opiekunów prawnych – przez okres do 1 roku od ogłoszenia wyników Konkursu.
8. Rodzic lub opiekun prawny ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących
jego i dziecka oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Żądanie usunięcia danych przed zakończeniem Konkursu oznaczać będzie rezygnację
z udziału w Konkursie. Żądania wykonania powyższych praw należy przekazywać wysyłając
wiadomość na adres e-mail: iod@polsa.gov.pl.
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9. Rodzic lub opiekun prawny ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe
dopuszczenie do udziału w Konkursie.
11. Administrator danych nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym profilowania, na podstawie podanych danych osobowych. Dane osobowe nie będą
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu,
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do niewyłaniania zwycięzców, unieważnienia
Konkursu, bez podania przyczyny.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu. Osoby, które
nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe
informacje, zostaną automatycznie wykluczone z Konkursu.
4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Polskiej Agencji Kosmicznej: Szymon Grych (email: szymon.grych@polsa.gov.pl).

Załączniki do Regulaminu:
1. Wzór formularza zgłoszeniowego (wersja właściwa, służąca do faktycznego przesyłania
zgłoszeń, będzie tożsama pod względem zawartości, ale nie układu graficznego);
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
„MOJE KOSMICZNE WAKACJE 2022”

Dane dziecka-uczestnika konkursu:
1. IMIĘ:
2. NAZWISKO:
3. MIEJSCOWOŚĆ:
4. KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ (w roku szkolnym 2022/23)1:
5. E-MAIL KONTAKTOWY:
Dane szkoły:
1. NAZWA SZKOŁY:
2. SZKOŁA SPECJALNA: TAK/NIE
Zgłoszenie zespołowe:
1. CZY ZGŁASZANA PRACA JEST ZESPOŁOWA (do 4 współautorów): TAK/NIE
2. IMIĘ I NAZWISKO DRUGIEGO WSPÓŁAUTORA PRACY:
3. IMIĘ I NAZWISKO TRZECIEGO WSPÓŁAUTORA PRACY:
4. IMIĘ I NAZWISKO CZWARTEGO WSPÓŁAUTORA PRACY:

Praca konkursowa
ZAŁĄCZNIK(I) / PRACA DOŁĄCZONA DO ZGŁOSZENIA INNEGO WSPÓŁAUTORA

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego:
 Wyrażam zgodę na udział dziecka w Konkursie „Moje kosmiczne wakacje 2022”
organizowanego przez Polską Agencję Kosmiczną.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszenia do
Konkursu „Moje kosmiczne wakacje 2022” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), w zakresie koniecznym do prawidłowego

1

lub „absolwentka” / „absolwent” (ukończenie szkoły podstawowej w 2021 r.)
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przeprowadzenia Konkursu tj.: naboru prac/zgłoszeń do Konkursu, dokonania oceny, przyznania i
przekazania nagród oraz publikacji nagrodzonych prac i informacji o autorach.
 Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu „Moje kosmiczne
wakacje 2022”, organizowanego przez Polską Agencję Kosmiczną.
 Udzielam Polskiej Agencji Kosmicznej niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, na czas niekreślony od
dnia zgłoszenia udziału w Konkursie, do korzystania z zgłoszonej pracy konkursowej, zwanej również
„utworem” na następujących polach eksploatacji w zakresie:
a) utrwalenia i zwielokrotnienia utworu jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową;
b) rozpowszechniania utworu, w szczególności poprzez jego umieszczenie, wyświetlanie,
odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji lub fonii oraz za pośrednictwem
satelity, a także publicznego udostępniania utworu oraz informacji o utworze, w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności
w Internecie oraz mediach społecznościowych;
c) nieodpłatnego wykorzystania utworu we wszelkich materiałach promocyjnych oraz jego
udostępniania za pośrednictwem sieci informatycznych (w szczególności typu Internet) w celu
promocji Konkursu;
 Wyrażam zgodę, w zakresie wskazanych powyżej pól eksploatacji, na korzystanie przez Polską
Agencję Kosmiczną z utworu w całości lub we fragmentach, w tym dokonywanie modyfikacji, skrótów
lub łączenia z innymi utworami w celu ich wspólnego rozpowszechniania.
 Upoważniam Polską Agencję Kosmiczną do wykonywania autorskich praw osobistych do utworu,
takich m.in. jak: prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu, sposobie udostępnienia
oraz sposobie oznaczenia autorstwa.
 W przypadku niezgodności z prawdą powyższych oświadczeń, zgadzam się ponieść całkowitą i
wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuję się pokryć w całości ewentualną
szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty z tym związane.
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO:
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