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REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI „MISJA POLARNA” – EDYCJA 2020 

§1

 Postanowienia ogólne 

1. Zapisy niniejszego regulaminu dotyczą realizacji konkursu dla dzieci „MISJA POLARNA”-EDYCJA

2020, zwanego dalej Konkursem. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „EDU-ARCTIC.PL. Promocja badań naukowych w

obszarach polarnych narzędziem umiędzynarodowiania oraz kształtowania pozytywnego odbioru 

społecznego polskiej nauki” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 

ramach programu DIALOG, zgodnie z umową nr 0084DLG/2019/10 z dnia 01.10.2019 r., zwanego 

dalej Projektem. 

3. Organizatorem Konkursu jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IGF PAN) z siedzibą w

Warszawie, ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa, zwany dalej Organizatorem. 

4. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy dostępny

na portalu EDU-ARCTIC.PL, dostępnym na stronie www.edu-arctic.pl, zwanym dalej Portalem. 

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej

Regulaminem, i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu.

§ 2

Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

1) Upowszechnienie wiedzy na temat regionów polarnych, środowiska biotycznego i

abiotycznego tych obszarów, zachodzących tam zjawisk oraz ich wpływu na inne części naszej

planety, warunki życia, rozwój cywilizacji

2) Propagowanie interdyscyplinarnej wiedzy matematyczno-przyrodniczej

3) Zwiększenie zainteresowania nauką, pracą naukowca

4) Wzrost wiedzy na temat polskich badań polarnych, ich znaczenia, osiągnięć i stojących przed

nimi wyzwań.

§ 3

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1) Uczestnikami Konkursu mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej.

2) W Konkursie mogą brać udział wyłącznie uczestnicy indywidualni. Zgłoszenia grupowe

(więcej niż 1 osoba przypisana do 1 zgłoszenia) nie będą rozpatrywane.

3) Jeden uczestnik może przesłać wyłącznie jedno zgłoszenie w danej edycji Konkursu.

http://www.edu-arctic.pl/
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4) Uczestnik, który został zwycięzcą danej edycji Konkursu – otrzymał Nagrodę Główną - nie

może brać udziału w kolejnej edycji Konkursu.

5) Uczestnik danej edycji Konkursu, który nie otrzymał żadnej nagrody lub otrzymał nagrodę

dodatkową może brać udział w kolejnej edycji Konkursu.

6) W Konkursie mogą brać udział osoby, które w momencie wysłania zgłoszenia konkursowego

mają ukończone 10 lat oraz nie mają ukończonych 15 lat. Warunkiem udziału w Konkursie jest

przesłanie zgody opiekuna prawnego Uczestnika na udział w Konkursie, drogą elektroniczną za

pomocą formularza dostępnego na Portalu. Zgoda opiekuna prawnego zawiera oświadczenia

niezbędne do realizacji celów wskazanych § 4 pkt 2), 3) i 4) Regulaminu.

§ 4

Zadanie konkursowe 

1) Zadaniem konkursowym jest przygotowanie posteru naukowego, dotyczącego regionów

polarnych oraz ich powiązania z innymi regionami kuli ziemskiej. Poster może dotyczyć

środowiska biotycznego i abiotycznego, aspektów technicznych badań polarnych, aspektów

historycznych, kulturowych i zdrowotnych związanych z regionami polarnymi. Poster należy

przesłać w formacie .pdf lub .jpg., wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego formularza na

Portalu.

2) Do Konkursu można zgłosić wyłącznie prace samodzielne, które nie naruszają praw autorskich

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz.U.2018.1191 t.j. z dnia 2018.06.21 z późniejszymi zmianami) oraz dóbr osobistych

chronionych prawem cywilnym, nie zawierają danych i informacji, które Uczestnik Konkursu

uzyskał w sposób niedozwolony oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby

narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub

rozpowszechniania dzieła, co poświadcza opiekun prawny Uczestnika Konkursu przez złożenie

stosowanego oświadczenia i zobowiązuje się do naprawienia szkody za wskazane powyżej

naruszenie, czym zwalnia z odpowiedzialności Organizatora Konkursu.

3) Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku Uczestnika 
Konkursu (fotografie, filmy lub nagrania wykonane w związku z udziałem w Konkursie oraz 
podczas trwania obozu, o którym mowa w § 5 Regulaminu) do celów związanych z promocją 
Projektu.

4) Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie 
z utworu, jakim jest zgłoszenie do Konkursu, bez ograniczeń co do terytorium i liczby 
egzemplarzy, w celach informacyjnych i promocyjnych w zakresie następujących pół 
eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części poprzez wytworzenie egzemplarzy

utworów jakąkolwiek techniką drukarską, zapisu magnetycznego, wszelkimi technikami 

graficznymi oraz techniką cyfrową; 

b) obrotu egzemplarzami, na których utwory utrwalono poprzez wprowadzenie ich do obrotu,

użyczenie lub najem egzemplarzy; 

c) rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, a także publiczne

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez 
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siebie wybranym, a w szczególności przez wprowadzenie do pamięci komputera i umieszczenie 

w sieci internetowej, w tym na stronie internetowej Ministra; 

d) wykorzystanie poprzez umieszczenie/naniesienie na rzeczach ruchomych lub

nieruchomościach. 

5) Licencja, o której mowa w punkcie 4) powyżej upoważnia Organizatora do udzielenia dalszej

licencji (sublicencji) na rzecz Skarbu Państwa w zakresie zgodnym z uzyskaną licencją, bez 

konieczności uzyskania zgody od Uczestnika Konkursu. 

§ 5

Przebieg i harmonogram konkursu 

Terminy: 

- do 15.05.2020 r. – przesłanie przez Uczestników Konkursu posteru wyłącznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza na Portalu 

- do 10.06.2020  r. – ogłoszenie zwycięzców oraz laureatów wyróżnień (e-mail oraz portal edu-

arctic.pl) - czerwiec – wrzesień 2020. – 3 –dniowy, letni obóz naukowy - wyjazd do obserwatoriów 

geofizycznych. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

w przypadku pojawienia się okoliczności niezależnych od Organizatora. Postanowienia § 9 pkt 1 nin. 

Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

§ 6

Nagrody w konkursie 

1) Nagroda główna: 3-dniowy letni obóz naukowy - wyjazd 6 zwycięzców do obserwatoriów

geofizycznych; Organizator pokrywa koszty dojazdu do Warszawy, dojazdu do obserwatoriów,

zakwaterowania, wyżywienia i transportu na miejscu oraz koszty organizacji zajęć, biletów

wstępu i ubezpieczeń.

2) Nagrody dodatkowe dla wyróżnionych Uczestników Konkursu: książki, pomoce edukacyjne,

drobny sprzęt.

3) Organizator zastrzega, że warunkiem odbioru nagrody głównej jest przedłożenie podpisanego

oświadczenia, stanowiącego załącznik numer 1

§ 7

Sposób i kryteria oceny 

1. Oceny zgłoszeń konkursowych dokona trzyosobowe jury konkursowe, na podstawie

następujących kryteriów:

- oryginalność wyboru prezentowanego zagadnienia (1-10 punktów)

- klarowny i logiczny sposób prezentacji (1-10 punktów)
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- walory estetyczne (1-10 punktów) 

2. Ocena członka jury jest sumą punktów przyznanych w 3 kryteriach. Końcowy wynik dla danego

zgłoszenia konkursowego będzie średnią arytmetyczną ocen członków jury.

3. Prace niezgodne z Regulaminem, uznane za plagiat, niesamodzielne nie będą rozpatrywane.

4. Niedopełnienie formalności związanych z procedurą konkursową na jakimkolwiek etapie

skutkuje skreśleniem z udziału w Konkursie.

5. Rozstrzygnięcie Jury konkursowego jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

§ 8

Kontakt w sprawie konkursu i regulaminu 

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Portalu.

2. Informacje dotyczące warunków udziału w konkursie można uzyskać pod adresem e-mail

edukacja@igf.edu.pl.

§ 9

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany

zostaną ogłoszone na stronie internetowej. Uczestnicy, których zgłoszenie jest dostępne w

systemie w dniu ogłoszenia nowego Regulaminu zostaną ponadto poinformowani o zmianach

za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

3. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania go przez Koordynatora

Projektu.

Koordynator Projektu 

Warszawa  .   Agata Goździk 

07.01.2020 r.

aktualizacja 
terminów 
konkursu: 
15.04.2020 

mailto:edukacja@igf.edu.pl
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Załącznik nr 1 

……………………………………………      

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

………………..……………….………..  

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

…………………………………………… 

(ulica, nr domu) 

………………………………………….. 

(kod pocztowy, miejscowość) 

………………………………………….. 

(PESEL) 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA

Oświadczam iż: 

1. Jestem rodzicem/opiekunem prawnym ………………...…………….……………………………

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

2. Wyrażam zgodę na jej/jego udział mojego dziecka w 3-dniowym letnim obozie naukowym –

wyjeździe obserwatoriów geofizycznych organizowanym przez Instytut Geofizyki Polskiej

Akademii Nauk (dalej jako „Obóz”) i oświadczam, iż moje dziecko jest w dobrym stanie zdrowia,

pozwalającym na  jego/jej udział w Obozie.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia,

nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia, numeru PESEL w celu uczestnictwa w Obozie.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dostępnej na www.igf.edu.pl/rodo, w tym

z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści

swoich danych i prawie ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do wglądu i

poprawienia przekazanych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich

podania wiąże się jednak z brakiem możliwości uczestnictwa w Wyprawie.

4. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka do celów

związanych z promocją projektu EDU-ARCTIC.PL. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż

fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Obozu mogą zostać umieszczone na stronie

http://www.igf.edu.pl/rodo
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internetowej projektu i Organizatora, przekazywane innym podmiotom publikującym 

informacje o obozie i projekcie oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych. 

5. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze między miejscem 

zamieszkania a miejscem zbiórki tak przed Obozem, jak i po jego zakończeniu.  

 

……………………………………...………………………………………………………… 

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


