Regulamin konkursu
„Poetycko o kosmosie”
I. Organizator konkursu:
Astrobaza w Dobrzyniu nad Wisłą (ul. Licealna 1, 87-610 Dobrzyo nad Wisłą,
e-mail: lukaszkolodziejski@o2.pl)
II. Adresaci konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych.
III. Cel konkursu:
- rozwijanie i kształtowanie zdolności twórczych dzieci i młodzieży,
- poszerzanie kreatywności i wyobraźni uczestników,
- zdobycie i rozszerzenie wiedzy o astronomii,
- aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie rozwoju zainteresowao naukami
ścisłymi,
- pogłębienie wiedzy na temat zagadnieo z zakresu technologii kosmicznych
i astronomii.
IV. Postanowienia ogólne:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie wiersza lub tekstu
piosenki o tematyce związanej z szeroko pojętą astronomią i technologią
kosmiczną.
2. Każdy uczestnik może przesład maksymalnie dwie prace.
3. W konkursie mogą wziąd udział jedynie prace autorskie (ułożone
samodzielnie przez uczestnika konkursu), dotąd niepublikowane
w Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzane w innych
konkursach.
4. Pracę należy przesład pocztą elektroniczną na adres:
lukaszkolodziejski@o2.pl
5. Do pracy należy dołączyd informację zawierającą:
 imiona i nazwisko autora, wiek,
 pełną nazwę szkoły i klasę do której uczęszcza uczeo,
 numer telefonu lub adres e-mail,
 adres zamieszkania,
 skan (zdjęcie) zgody na udział w konkursie, wraz z oświadczeniem
o zapoznaniu się z regulaminem konkursu w przypadku osób
niepełnoletnich- jednego z rodziców/opiekunów prawnych.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne
do udziału w konkursie.

6. Organizator przyjmuje zgłoszenia do 22 stycznia 2021 r.. Prace nadesłane
po tym terminie nie będą oceniane.
7. Oceny prac dokona komisja konkursowa. Decyzje komisji są ostateczne.
8. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane trzem autorom prac najwyżej
ocenionych przez komisję konkursową w każdej kategorii (klasy młodsze
i starsze)
9. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie
na ekwiwalent pieniężny.
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa
do nieodpłatnego wykorzystywania wiersza przez Astrobazę w Dobrzyniu
nad Wisłą.
11. Nadesłanie pracy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu,
którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej. Żadne
odwołania nie zostaną uwzględnione.
12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia,
przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia
przyczyn niezależnych.
13. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej
z tytułu roszczeo osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw
autorskich.
14. Z osobami nagrodzonymi Organizator konkursu będzie kontaktował się
telefonicznie/mailowo, w celu ustalenia terminu spotkania i odbioru
nagrody.
15. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2021 r. na stronie,
na Facebooku Organizatora, a laureaci zostaną powiadomieni
telefonicznie/mailowo.
16. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym
do
realizacji
Konkursu
„Poetycko
o
kosmosie”
zgodnie
z Rozporządzeniem PE i Rady (WE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchwaleniu dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
W razie pytao prosimy o kontakt: lukaszkolodziejski@o2.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA KONKURSU „POETYCKO O KOSMOSIE”

I Dane Uczestnika Konkursu
1. Imię: ………………………………….……………………………………………………………………….……………………………..………………….
2. Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………..………………..………………………….
3. Adres e-mail do kontaktu: ……………………………………………………………………………..……………….………………………….
4. Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………………..………………………..…………………….…
5. Numer telefonu kontaktowego: ……………………………………………………………..………………………….………………………
6. Pełna nazwa szkoły i klasa do której uczęszcza uczeo ………………………………….…………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

II. Oświadczenie
• Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Poetycko o kosmosie” oraz akceptuję jego treśd.
• Oświadczam, że utwór, który przesłałem/am na Konkurs, nie był nigdzie wcześniej publikowany oraz że
jestem jedynym właścicielem praw autorskich.
• Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika, jego wizerunku oraz opublikowanie
nagrodzonej pracy na stronach internetowych, w prasie oraz na profilach Organizatora w mediach
społecznościowych.
_____________________________________________________________________
Data, miejsce i własnoręczny, czytelny podpis uczestnika konkursu i jego opiekuna

 Wyrażam zgodę na uczestnictwo moje/mojego dziecka………………………………………………………………………….……
(imię i nazwisko)
w konkursie „Poetycko o kosmosie” organizowanym przez Astrobazę w Dobrzyniu nad Wisłą.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i Uczestnika Konkursu na potrzeby realizacji
Konkursu, w tym wydania mi nagrody przez Administratora danych
 Jednocześnie oświadczam, iż wiem o przysługującym mi prawie dostępu do treści podanych danych, ich
poprawiania oraz odwołania zgody w każdym czasie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią, a moja zgoda na przetwarzanie danych
osobowych jest dobrowolna, ale niezbędna do udziału w Konkursie.

_________________________________________________________________
Data, miejsce i własnoręczny, czytelny podpis prawnego opiekuna uczestnika konkursu

