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REGULAMIN KONKURSU

Stypendium obozowe Klubu Astronomicznego Almukantarat

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu organizowanego pod nazwą „Stypendium
obozowe Klubu Astronomicznego Almukantarat”.

2. Konkurs zostanie ogłoszony za pośrednictwem strony almukantarat.pl, a prace będą zbie-
rane drogą mailową. Informacje dotyczące konkursu będą dostępne także na stronach
oboz.almukantarat.pl oraz obozliceum.almukantarat.pl

3. Organizatorem i Fundatorem Konkursu jest Klub Astronomiczny Almukantarat, ul. Bar-
tycka 18 00-716 Warszawa, NIP: 521-14-88-343, REGON: 011859538, KRS: 0000008696.

4. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajem-
nym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.

5. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu.

6. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie mają
pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego
opiekuna prawnego.

7. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Re-
gulaminu i w pełni go akceptuje.

8. Konkurs kierowany jest do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2500 zł
zgodnie z §4.

§2.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (dane kon-
taktowe podane powyżej w § 1 ust. 4 Regulaminu). Dane Uczestników są przetwarzane
przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu – wyłonienia Laureatów, przy-
znania, wydania i doręczenia nagrody oraz innych celach rozliczeniowych związanych z or-
ganizacją konkursu.

2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest realizacja umowy
o treści zawartej w Regulaminie Konkursu, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 pkt. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia
2016 r.) Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie
mógł wziąć udziału w Konkursie.

3. Udział Uczestnika w Konkursie wiąże się z podaniem oraz przetwarzaniem następujących
danych osobowych:

• imienia i nazwiska;

• adresu e-mail;

• daty urodzenia;

• oświadczenia o dochodzie;
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4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić dokument poświadczający dochód netto w przeli-
czeniu na jednego członka rodziny, zgodnie ze sposobem obliczania dochodu na podstawie
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111,
z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105, 2270). Dokumentem tym jest oświadczenie o dochodzie
(Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) podpisane przez rodzica lub opiekuna prawne-
go. W przypadku, gdy Uczestnik jest osobą pełnoletnią, prowadzącą własne gospodarstwo
domowe oświadczenie podpisuje Uczestnik.

5. Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte z wszelkich baz informatycznych stworzonych
przez Organizatora na potrzeby Konkursu w terminie 60 dni od zakończenia Konkursu. Po-
wyższe nie dotyczy przetwarzania danych osobowych Laureatów Konkursu, których prze-
twarzanie będzie konieczne do celów realizacji przyznanych Zwycięzcom nagród oraz do
celów podatkowych – przez okres, w jakim organy podatkowe mogą przeprowadzić odpo-
wiednią kontrolę, tj. przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym zakończył
się Konkurs.

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przez Organizatora przekazywane innym
podmiotom.

7. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia, usunię-
cia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania
jego danych osobowych.

§3.

PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs rozstrzygany jest w dwóch kategoriach:

• artykuł popularnonaukowy:

– podkategoria I

– podkategoria II

• film popularnonaukowy:

– podkategoria I

– podkategoria II

2. W podkategorii I mogą brać udział:

– uczniowie kończący w roku szkolnym 2022/2023 ósmą klasę szkoły podstawowej,

natomiast w podkategorii II:

– uczniowie kończący w roku szkolnym 2022/2023 pierwszą, drugą i trzecią klasę liceum
lub pierwszą, drugą, trzecią i czwartą klasę technikum.

3. Zadanie konkursowe polega na napisaniu artykułu lub nagraniu filmu popularnonaukowego
(w zależności od kategorii) zgodnego z tematem „Rok Kopernika – Polska w kosmosie”
i przesłaniu pracy na adres e-mail: stypendium@almukantarat.pl.

4. Konkurs trwa od opublikowania informacji o konkursie na stronie Organizatora w dniu
15 lutego 2023 r. do dnia 16 kwietnia 2023 r. do godziny 23:59:59.

5. Ogłaszanie wyników i doręczanie nagród następuje po zakończeniu Konkursu na zasadach
wskazanych w § 5 Regulaminu.
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§4.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Kon-
kursu spełnia następujące warunki:

• posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• w przypadku osób pełnoletnich, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała
jego postanowienia,

• w przypadku osób niepełnoletnich, z zasadami Konkursu zapoznał się on i jego ro-
dzic/prawny opiekun i zaakceptował jego postanowienia,

• dołączyła skany dokumentów (oświadczenia – Załącznik nr 2) niezbędnych do ustale-
nia dochodu na osobę w rodzinie (sposób obliczania dochodu zgodnie z ustawą z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z 2021 r.
poz. 1162, 1981, 2105, 2270),

• jej dochód na członka w rodzinie nie przekracza kwoty 2500 zł,

• jest uczniem ostatniej klasy szkoły podstawowej lub uczniem szkoły ponadpodstawo-
wej, z wyjątkiem uczniów ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu
(oświadczenie o akceptacji Regulaminu znajduje się w Załączniku nr 2) oraz spełnienie
warunków podanych w §3.

4. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników 8 zwycięzców (kategoria artykuł popu-
larnonaukowy podkategoria I – 2 nagrody, kategoria artykuł popularnonaukowy podkatego-
ria II – 2 nagrody, kategoria film popularnonaukowy podkategoria I – 2 nagrody, kategoria
film popularnonaukowy podkategoria II – 2 nagrody), którzy zgłosili do Konkursu prace
najlepiej ocenione przez trzyosobową komisję konkursową, wybraną przez Organizatora.

5. W przypadku niezgłoszenia się wystarczającej liczby uczestników w dowolnej podkategorii
konkursu komisja konkursowa może zdecydować o przydzieleniu większej liczby stypendiów
w pozostałych podkategoriach.

6. Prace będą oceniane na podstawie kryterium oceny pracy (Załącznik nr 1) w skali od 0 do
30 pkt przez każdego z członków komisji konkursowej. Oceną końcową będzie średnia aryt-
metyczna punktów przyznanych przez każdego z członków komisji.

7. Nagrodzone zostaną prace, które uzyskają najwyższe oceny końcowe w każdej z kategorii.

8. W przypadku gdy dwie prace lub więcej uzyska taką samą ocenę końcową, co nie pozwo-
li na jednoznaczne wskazanie zwycięzców w danej kategorii, zwycięzcy zostaną wybrani
komisyjnie.

9. Uczestnik oświadcza, że jest autorem tekstu lub filmu i tym samym nie narusza praw
autorskich osób trzecich.

10. Uczestnik oświadcza, że posiada prawa autorskie do zdjęć, grafik, animacji i innych mate-
riałów multimedialnych wykorzystanych w pracy zgłoszonej do konkursu lub wykorzystane
zdjęcia, grafiki, animacje i inne materiały multimedialne są dostępne w domenie publicznej
lub na licencji Creative Commons (CC), pozwalającej na wykorzystanie i rozpowszechnia-
nie materiałów za uznaniem autorstwa.
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11. W przypadku stwierdzenia plagiatu/niesamodzielnej pracy lub rażącego naruszenia praw
autorskich innych osób Organizator może zdyskwalifikować uczestnika.

12. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa
do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

13. Uczestnik przekazuje Organizatorowi prawo do udostępniania (również po korekcie
ortograficzno-stylistycznej) tekstów oraz zdjęć i filmów, w serwisach internetowych zarzą-
dzanych przez Organizatora, a także zezwala na używanie przez Organizatora zgłoszonych
prac w celach reklamowych.

§5.

NAGRODY, OGŁASZANIE WYNIKÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD

1. Nagrodą w konkursie jest całkowite pokrycie kosztów uczestnictwa w obozach astronomicz-
nych (oboz.almukantarat.pl i obozliceum.almukantarat.pl), organizowanych w 2023 roku
przez Organizatora.

2. Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi nie później niż 28 kwietnia 2023 r.

3. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na stronie internetowej Organizatora almukanta-
rat.pl.

4. Organizator skontaktuje się z Laureatami za pomocą wiadomości e-mail z adresu stypen-
dium@almukantarat.pl w celu poinformowania o przyznaniu nagród.

5. Laureaci Konkursu zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem Konkursu poprzez wy-
słanie wiadomości na adres e-mail stypendium@almukanratat.pl z potwierdzeniem chęci
odebrania nagrody i danymi kontaktowymi.

6. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organiza-
tor może kontaktować się z nim za pomocą wiadomości z adresu e-mail stypendium@almukan-
tarat.pl.

7. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwi-
walent pieniężny.

8. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków
określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, a także, jeśli nie wskazali danych umożliwiających
realizację prawa do nagrody zgodnie z §. 5 ust. 4. W takim wypadku nagroda pozostaje
własnością Fundatora Nagród.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie
przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych słu-
żących do identyfikacji, oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.

§6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
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Załącznik nr 1

KRYTERIUM OCENY ARTYKUŁU POPULARNONAUKOWEGO

Artykuł musi spełniać warunki:

1. Praca musi być samodzielna.

2. Praca musi być zgodna z tematem „Rok Kopernika – Polska w kosmosie”.

3. Praca musi mieścić się w przedziale 1000 - 1500 słów (wliczając w to jednoznaki) nie
uwzględniając tytułu pracy.

4. W pracy powinny zostać podane co najmniej dwa źródła, na podstawie których powstał
materiał.

Wytyczne oceniania prac

Oceniane zagadnienia (30 pkt):

1. umiejscowienie opisywanego zagadnienia na tle historycznym – 5 pkt;

2. zgłębienie tematu i dobór informacji dostosowany do charakteru pracy – 10 pkt;

3. analiza znaczenia poruszonego zagadnienia – 5 pkt;

4. poprawne używanie i wytłumaczenie terminów naukowych – 5 pkt;

5. sposób przedstawienia informacji, przystępność tekstu, konstrukcja wypowiedzi – 5 pkt.

KRYTERIUM OCENY FILMU POPULARNONAUKOWEGO

Artykuł musi spełniać warunki:

1. Praca musi być samodzielna.

2. Film musi być zgodny z tematem „Rok Kopernika – Polska w kosmosie”.

3. Film musi trwać od 15 do 20 minut.

4. W filmie powinny zostać podane co najmniej dwa źródła, na podstawie których powstał
materiał.

Wytyczne oceniania prac

Oceniane zagadnienia (30 pkt):

1. umiejscowienie opisywanego zagadnienia na tle historycznym – 5 pkt;

2. zgłębienie tematu i dobór informacji dostosowany do charakteru pracy – 10 pkt;

3. analiza znaczenia poruszonego zagadnienia – 5 pkt;

4. poprawne używanie i wytłumaczenie terminów naukowych – 5 pkt;

5. sposób przedstawienia informacji, przystępność treści, konstrukcja wypowiedzi i retory-
ka – 5 pkt.
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Załącznik nr 2

.........................., ........ 2023 r.

Oświadczenie o dochodzie

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wysokość średniego miesięcznego dochodu netto w przeli-
czeniu na jednego członka rodziny pozostającego ze mną we wspólnym gospodarstwie domo-
wym – wyliczona za ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia – wynosi
......................................zł (słownie złotych:.......................................................................).

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

............................................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/-am/-liśmy się z Regulaminem Konkursu „Stypendium obozowe
Klubu Astronomicznego Almukantarat” oraz zgadzam/-y się z jego treścią.

............................................................................
Podpis uczestnika konkursu

............................................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

(w przypadku niepełnoletniego uczestnika)
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Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby,
której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanej dalej RODO –
Klub Astronomiczny Almukantarat (zwany dalej Klubem) informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Klub Astronomiczny Almukantarat
NIP: 521-14-88-343, REGON: 011859538, KRS: 0000008696, ul. Bartycka 18, 00-716 War-
szawa

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z Za-
rządem Klubu pod adresem mailowym: zarzad@almukantarat.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu „Stypendium obo-
zowe Klubu Astronomicznego Almukantarat” – wyłonienia Laureatów, przyznania, wyda-
nia i doręczenia nagrody, innych celach rozliczeniowych związanych z organizacją konkurs
oraz do weryfikacji wymogów zawartych w Regulaminie Konkursu (w tym wiek; kryterium
socjalne).

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą nikomu przekazywane

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usu-
nięcia, a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania lub przenoszenia tych danych;

6. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych;

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie
będzie możliwe wzięcie udziału w Konkursie.

9. Kategorie danych wymaganych do wzięcia udziału w Konkursie jest zawarty w Regulaminie
Konkursu i są to:

a) imienia i nazwiska,

b) adresu e-mail (na potrzeby doręczenia nagrody),

c) daty urodzenia,

d) oświadczenia o dochodzie;

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu Kon-
kursu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych przepisach odrębnych, w tym
przepisach archiwalnych.

11. Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte z wszelkich baz informatycznych stworzonych
przez Organizatora na potrzeby Konkursu w terminie 60 dni od zakończenia Konkursu. Po-
wyższe nie dotyczy przetwarzania danych osobowych Laureatów Konkursu, których prze-
twarzanie będzie konieczne do celów realizacji przyznanych Zwycięzcom nagród oraz do
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celów podatkowych – przez okres, w jakim organy podatkowe mogą przeprowadzić odpo-
wiednią kontrolę, tj. przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym zakończył
się Konkurs;

12. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.

13. Klub nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

Potwierdzam/-y zapoznanie się z powyższą informacją:

...........................................................
Miejscowość, data

............................................................................
Podpis uczestnika konkursu

............................................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

(w przypadku uczestnika poniżej 16 r.ż.)
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