
Regulamin Konkursu Instytucji Kultury Centrum Nauki  Kopernik   

„Zosta ń Kosmit ą" 

 

Niniejszy regulamin, (zwany dalej „Regulaminem ”) reguluje zasady organizacji i 

uczestnictwa w konkursie pod nazwą: „Zosta ń Kosmit ą”  (zwany dalej „Konkursem ”) 

skierowanym do dzieci w wieku od 3 do 12 lat, którego organizatorem jest Instytucja Kultury 

Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie, kod 00-640, ul. Mokotowska17, (zwana 

dalej Centrum  lub Organizatorem ) 

 

Konkurs polega na wymy śleniu przebrania za kosmit ę i zaprezentowaniu go przez 

dziecko ubrane w strój kosmity na przesłanej do Org anizatora Konkursu fotografii.  

 

 

§ 1 

Konkurs  

1. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy, który zaprezentuje najlepsze przebranie 

za kosmitę na przesłanej do Organizatora fotografii.  

2. Oceny nadesłanych fotografii konkursowych i wybór sposób nich 10 laureatów 

dokonuje Komisja Konkursowa, natomiast wyboru zwycięzcy dokonują internauci w 

głosowaniu internetowym spośród fotografii 10 laureatów zamieszczonych na stronie 

internetowej na stronach internetowych Organizatora (www.kopernik.org.pl) oraz 

stronie internetowej Pikniku (www.pikniknaukowy.pl). 

 

§ 2 

Adresaci Konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 12 lat.  

2. Uczestnikiem Konkursu moŜe być dziecko w wieku od 3 do 12 lat, (zwane dalej 

Uczestnikiem ), które zostało zgłoszone przez jego rodziców/opiekunów prawnych do 

udziału w Konkursie, (zwanych dalej Zgłaszającymi), wraz z fotografią Uczestnika, w  

terminie do dnia 13 maja 2009 roku do godz. 11.00, z zastrzeŜeniem ust. 3.   

3. Uczestnikami nie mogą być dzieci, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 

które są zstępnymi lub przysposobionymi: 

a) pracowników i wolontariuszy Centrum  

b) osób biorących udział w opracowaniu regulaminu i organizacji Konkursu.  

 

 



 

§ 3 

Zgłoszenie Uczestnika  

1. Warunkiem skutecznego zgłoszenia Uczestnika jest przesłanie w treści maila 

następujących informacji: 

a) imię, nazwisko oraz wiek Uczestnika oraz imię i nazwisko Zgłaszającego wraz 

z określeniem stopnia pokrewieństwa łączącego Uczestnika i Zgłaszającego 

b) adres zamieszkania Uczestnika; 

c) telefon kontaktowy oraz adres e-mail rodzica/opiekuna Zgłaszającego, 

d) oświadczenie Zgłaszającego zawierające zgodę na udział Uczestnika w 

Konkursie  

e) oświadczenie Zgłaszającego zawierające zgodę na rozpowszechnianie 

wizerunku Uczestnika,  

f) oświadczenie Zgłaszającego zawierające zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika i Zgłaszającego. 

zwane dalej „Kartą zgłoszenia”, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do 

Regulaminu, oraz fotografii Uczestnika spełniające wymagania określone w § 4 Regulaminu.  

2. Termin zgłoszenia oraz dostarczenia fotografii upływa w dniu 13 maja 2009 r. o 

godzinie 11.00. 

3. Fotografie naleŜy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: kosmita@kopernik.org.pl. 

Fotografie naleŜy przesłać w formacie JPG, o wymiarach minimum 1200x1600 pikseli 

powinny być przesłane jako załączniki do maila, w plikach nie przekraczających 1MB. 

4. Niedostarczenie danych, o których mowa w ust. 1 powyŜej oraz fotografii, lub 

przesłanie ich po terminie określonym w ust. 2 powyŜej, eliminuje z Konkursu, co 

powoduje, iŜ  takie zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w Konkursie. 

 

§ 4 

Wymogi dotycz ące Konkursu 

1. W ramach Konkursu ocenie Komisji Konkursowej podlegać będą fotografie 

spełniające łącznie następujące kryteria: 

1) zgłoszone zgodnie z § 3 Regulaminu, 

2) w przebraniu kosmity,  

3) ukazujące całą postać. 

2. Dla uczestnictwa w Konkursie wystarczająca jest jedna fotografia, przy czym ocenie 

komisji Konkursowej podlegać będą jedynie maksymalne 2 fotografie. W przypadku 

zgłoszenia większej liczby niŜ 2 fotografie, zgłoszenie do udziału w Konkursie nie 

będzie podlegać ocenie Komisji Konkursowej.   



3. Nie będą podlegać ocenie przesłane fotografie o treści obraźliwej, naruszające prawo 

lub dobre obyczaje.  

4. Przebranie Uczestnika moŜe zostać zrobione z dowolnego materiału. 

 

§ 5  

Komisja Konkursowa 

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie sprawowała Komisja Konkursowa 

składająca się z 3 pracowników Organizatora, do której zadań naleŜeć będzie nadzór nad 

przestrzeganiem Regulaminu, wyłonienie w dniu 14 maja 2009 r. 10 laureatów spośród 

wszystkich nadesłanych przez Uczestników fotografii, spełniających wymogi określone w § 4 

Regulaminu, nadzór nad przebiegiem internetowego głosowania konkursowego oraz 

wyłonienie zwycięzcy Konkursu, który otrzyma największą ilość głosów w internetowym 

głosowaniu konkursowym.  

  

§ 6 

Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 etapach: 

a) etap I obejmujący:  

- 20 kwietnia 2009 r. – 13 maja 2009 r. do godz. 11.00 - zgłaszanie 

Uczestników oraz nadsyłanie fotografii Uczestników w przebraniach 

kosmitów 

- 14 maja 2009 r. - wybór spośród nich przez Komisję Konkursową 10 

laureatów  

- 18 maja 2009 r. - ogłoszenie o wyborze laureatów  i prezentacja ich 

fotografii na stronie internetowej Pikniku (www.pikniknaukowy.pl) oraz 

wysłanie na adresy laureatów wskazane w ich Kartach zgłoszenia 

informacji obejmujących szczegółowe dane o terminie, godzinie i miejscu 

występu laureatów w przebraniach kosmitów oraz odbiorze nagród   

b) etap II obejmujący:  

-  od godz. 00.01 dnia 18 maja 2009 r. do godz. 23.59 dnia 28 maja 2009 r - 

głosowanie internautów na najciekawszą fotografię 10 laureatów 

zaprezentowanych na stronie internetowej Pikniku Naukowego 

(www.pikniknaukowy.pl)   

c) etap III obejmujący: 

- 30 maja 2009 r. - pokaz laureatów przebranych za kosmitów na scenie 13. 

Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik i 



ogłoszenie zwycięzcy Konkursu, który otrzymał największą liczbę głosów 

internautów.  

  

§ 7  

Ogłoszenie wyników Konkursu  

1. Laureaci Konkursu będą mogli zaprezentować swoje stroje na scenie 13. Pikniku 

Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na Rynku Nowego Miasta w 

Warszawie w dniu 30 maja 2009 r.  

2. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi w dniu 30 maja 2009 roku na scenie 13. 

Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik po występie laureatów 

przebranych za kosmitów oraz na stronach internetowych Organizatora i na stronie 

internetowej Pikniku Naukowego www.pikniknaukowy.pl  

3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas 13. Pikniku Naukowego Polskiego 

Radia i Centrum Nauki Kopernik  po występie laureatów w strojach kosmitów oraz po 

ogłoszeniu zwycięzcy Konkursu, który otrzyma największą liczbę głosów w 

internetowym głosowaniu konkursowym.  

 

§ 8 

Nagrody 

1. Nagrodą główną w Konkursie dla zwycięzcy, który otrzyma największą liczbę głosów 

w internetowym głosowaniu konkursowym, jest teleskop ufundowany przez firmę 

Uniwersał o wartości 690,00 zł (słownie złotych: sześćset dziewięćdziesiąt) .  

2. Laureaci Konkursu, wyłonieni przez komisję konkursową otrzymają nagrody w postaci 

zestawów niespodzianek, o łącznej wartości około 500,00 zł (słownie złotych: pięćset) 

w skład którego wchodzą: upominki Centrum Nauki Kopernik, Zabawki edukacyjne 

Edukacji Polskiej, ksiąŜki: Jerzy i tajny klucz do Wszechświata, Jerzy i poszukiwanie 

kosmicznego skarbu.(Wydawnictwo Nasza Księgarnia, autor: Lucy i Stephen 

Hawking). 

3. Za otrzymane w Konkursie nagrody nie moŜe być wydana ich równowartość 

pienięŜna.  

4. Przewiduje się dwa sposoby przekazania nagród: 

a. osobiście w dniu 30 maja 2009r. na scenie Pikniku podczas ogłoszenia 

wyników, 

b. przesyłką poleconą na adres laureata wskazany  w Karcie zgłoszenia, o której 

mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu. 



5. W przypadku nieodebrania nagrody osobiście, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia 

wyników Konkursu, Organizator prześle nagrody na adres wskazany przez laureata w 

Karcie zgłoszenia. 

6. W przypadku nieodebrania nagrody w sposób opisany w ust. 4 i 5 nagroda 

przechodzi na własność Organizatora Konkursu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przyznanych 

nagród. 

 

§ 9  

Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników i Zgłaszających, wskazane w Karcie zgłoszenia, o której 

mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są zbierane na 

zasadzie dobrowolności, jednakŜe podanie danych w zakresie określonym w  § 3 

ust.1 Regulaminu jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.  

2. Dane osobowe Uczestników i Zgłaszających zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

będą przechowywane w bazie danych Organizatora.  

3. Zgłaszający złoŜy oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu dla celów 

związanych z realizacją Konkursu oraz dla celów marketingowych Organizatora. 

4.  KaŜdy Zgłaszający ma prawo do wglądu w swoje dane i dane Uczestnika, ich 

poprawiania lub Ŝądania ich usunięcia. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych 

osobowych Uczestnika lub Zgłaszających .  

 

§ 10 

Prawa autorskie  

1. Z chwilą wysłania fotografii konkursowych z danymi na adres podany przez 

Organizatora Zgłaszający nieodpłatnie przenosi na Organizatora prawo własności 

egzemplarzy przesłanych  fotografii konkursowych oraz nieodpłatnie wyraŜa zgodę 

na wykorzystywanie  fotografii konkursowych dla celów promocyjno-marketingowych 

związanych z Konkursem oraz promocją Pikniku Naukowego tj. zezwala na: 

a) utrwalanie na dowolnym nośniku, w tym we wszystkich materiałach drukowanych 

związanych z promocją Pikniku 

b) zwielokrotnienie i rozpowszechnianie dla celów promocyjnych Pikniku 

c) zamieszczenie na stronach internetowych Organizatora oraz stronie internetowej 

Pikniku Naukowego (www.pikniknaukowy.pl) 



2. Zgłaszający oświadcza, Ŝe fotografie konkursowe chronione są autorskimi prawami 

majątkowymi oraz, Ŝe do fotografii konkursowych przysługują mu wyłączne i 

nieograniczone autorskie prawa majątkowe. 

3. Zgłaszający oświadcza, Ŝe fotografie konkursowe zrobione zostały samodzielnie, 

mają charakter indywidualny i nie naruszają praw osób trzecich. 

4. Zgłaszający zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zaleŜnych do fotografii 

konkursowych tj. na rozporządzanie oraz korzystanie z utworów zaleŜnych oraz 

wyraŜa zgodę, aby dalszej zgody na wykonywanie praw zaleŜnych przez osoby 

trzecie udzielał Organizator.   

5. Zgłaszający na własny koszt przejmie odpowiedzialność Organizatora w związku z 

wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń, 

wynikającymi z naruszenia przez fotografie konkursowe jakichkolwiek praw własności 

intelektualnej strony trzeciej.  

6. Zgłaszający będzie bronić Organizatora na swój wyłączny koszt przed kaŜdym 

pozwem lub postępowaniem wynikającym z powyŜszych powodów. 

7. Jeśli uŜywanie fotografii konkursowych stanie się przedmiotem jakiegokolwiek 

powództwa strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak 

wymieniono powyŜej, Zgłaszający moŜe na swój własny koszt wybrać jedno z 

poniŜszych rozwiązań: 

a) uzyskać dla Organizatora prawo dalszego uŜytkowania fotografii konkursowych 

lub 

b) zmodyfikować fotografie tak, Ŝeby było zgodne z Umową, ale wolne od 

jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.  

 

§ 11 

Postanowienia ko ńcowe 

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi Zgłaszający .  

2. Koszty przejazdu nagrodzonych na wręczenie nagród, które odbędzie się podczas 13 

Pikniku pokrywa  Zgłaszający laureata. 

3. Zgłaszając Uczestnika do Konkursu Zgłaszający akceptuje postanowienia 

Regulaminu.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia spowodowane 

nieprawidłowym świadczeniem usług pocztowych i kurierskich związanych z 

przesłaniem nagród. 

5. W wypadku nie zgłoszenia się w terminie do dnia 14 maja 2009r. do Konkursu co 

najmniej 20 Uczestników,  Organizator zastrzega sobie prawo do przedłuŜenia 



terminu lub odstąpienia od przeprowadzania  Konkursu. Informacje od odstąpieniu od 

przeprowadzenia Konkursu w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 

zostaną zamieszczone na stronach internetowych Organizatora oraz na stronie 

Pikniku Naukowego www.pikniknaukowy.pl.  

6. Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

7. WiąŜącej interpretacji postanowień Regulaminu dokonuje Organizator.  

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

 

 

Karta zgłoszenia  

 

 

Imię i nazwisko i wiek Uczestnika : 

……………………………………………. 

Imię i nazwisko Zgłaszaj ącego oraz wskazanie stopnia pokrewie ństwa pomi ędzy 

Uczestnikiem a Zgłaszaj ącym: : 

……………………………………………. 

 

Adres zamieszkania Uczestnika: 

……………………………………………… 

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna zgłaszaj ącego Uczestnika do Konkursu 

……………………………………………. 

Adres e-mail rodzica/opiekuna zgłaszaj ącego Uczestnika do Konkursu  

…………………………………………… 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna zawieraj ące zgod ę na udział Uczestnika w Konkursie 

rodzica/opiekuna o nast ępującej tre ści:  

 

Ja, niŜej podpisana/ny……………………….................... (imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

wyraŜam zgodę na udział ..................................................................... (imię i nazwisko osoby 

niepełnoletniej) w Konkursie pod nazwą: „Zosta ń Kosmit ą”   organizowanym przez 

Instytucję Kultury Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie ul. Mokotowska 17. 

Oświadczam, Ŝe zapoznałem/am się z Regulaminem wyŜej wymienionego Konkursu i w 

pełni akceptuję jego postanowienia oraz Ŝe pouczyłem/am o jego treści osobę biorącą udział 

w Konkursie. 

 

Oświadczenie Zgłaszaj ącego zawieraj ące zgod ę na rozpowszechnianie wizerunku 

Uczestnika o nast ępującej tre ści:  

Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na rozpowszechnianie i upublicznienie wizerunku dziecka 

zgłoszonego przeze mnie do Konkursu pod nazwą: „Zosta ń Kosmit ą”  organizowanym 



przez Instytucję Kultury Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie ul. Mokotowska 

17. 

 

Oświadczenie o wyra Ŝeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o nas tępującej 

treści  

 

Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz danych 

osobowych zgłoszonego przeze mnie dziecka ………………………..(imię i nazwisko osoby 

niepełnoletniej) dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu pod nazwą: „Zosta ń 

Kosmit ą”  oraz celów marketingowych Instytucja Kultury Centrum Nauki Kopernik z siedzibą 

w Warszawie (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. Nr 133 poz. 883)  

 

 

 


