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REGULAMIN KONKURSU 

pod nazwą: „Moskalik Naukowy”  

 

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

i uczestnictwa w konkursie pod nazwą: „Moskalik Naukowy”  (zwany dalej „Konkursem ”), 

skierowanym do słuchaczy Polskiego Radia Programu III, nadawanym w audycji pt. 

„Akademia Rozrywki”, w godzinach 13.00-14.00 od poniedziałku do czwartku w dniach 

31.05.2010 r. – 10.06.2010 r. z wyłączeniem 3.06.2010r.  (7 odcinków). 

 

Organizatorami Konkursu są Centrum Nauki Kopernik z siedzibą  

w Warszawie, ul. Mokotowska 17, kod pocztowy 00-640 (zwane dalej „Centrum ”) i Polskie 

Radio (Program III), z siedzibą w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7, kod pocztowy kod 

00-977 (zwane dalej „Radiem ”); Centrum i Radio są dalej zwani dalej „Organizatorem ”. 

 

§ 1 

Konkurs 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie określonej w Regulaminie liczby osób, które stworzą 

najlepsze „moskaliki naukowe” (moskalik jest zwany dalej „Utworem ”) spełniające 

następujące warunki: 

a)  W dwóch pierwszych wersach, zaczynając od sformułowania „Kto powiedział, Ŝe ...” 

lub podobnego, umieszczona zostanie jakieś fałszywe twierdzenie albo zaprzeczenie 

faktu naukowego; 

b) w trzeciej - groźba dla tego, kto będzie ją wygłaszał; 

c) w czwartej – miejsce, gdzie zostanie ona zrealizowana; 

d) układ rymów – abab. 

 

2. Oceny nadesłanych Utworów i wybór spośród ich autorów 7 laureatów, w tym 3 

finalistów, dokonuje Komisja Konkursowa zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

Regulaminie. 

 

§ 2 

Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu moŜe być kaŜda osoba mająca pełną zdolność do czynności 

prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem ”).  

2. Uczestnikiem Konkursu moŜe być takŜe osoba niemająca pełnej zdolności do czynności 

prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”), która uzyska pisemną zgodę 

rodziców/opiekunów prawnych (zwanych dalej „Zgłaszaj ącym ”) na udział w Konkursie. 
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3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: 

a) pracownicy i wolontariusze Centrum i Radia, ani członkowie ich rodzin, 

b) osoby biorące udział w opracowaniu Regulaminu i organizacji Konkursu, ani 

członkowie ich rodzin, 

c) pracownicy sponsora, o którym mowa w § 7 ust. 1, ani członkowie ich rodzin. 

 

§ 3 

Zgłoszenie Uczestnika  

1. Warunkiem skutecznego zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konkursie  jest przesłanie 

na adres poczty elektronicznej akademia.rozrywki@polskieradio.pl listu elektronicznego 

(e-mail) zawierającego: 

a) imię i nazwisko Uczestnika; 

b) adres zamieszkania Uczestnika; 

c) numer telefonu kontaktowego; 

d) adres poczty elektronicznej; 

e) w przypadku Uczestnika, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu – imię  

i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych wyraŜających zgodę na udział Uczestnika  

w Konkursie wraz z określeniem stopnia pokrewieństwa; 

f) nagranie zgłaszanego Utworu w postaci pliku audio w formacie MP3, o jakości 

pozwalającej na jego emisję na antenie radiowej, o długości nie przekraczającej 2 

min.; 

g) zapis tekstowy Utworu; 

h) udzielenie Organizatorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, 

poprzez zamieszczenie następującej klauzuli: „Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) 

wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Nauki 

Kopernik i Polskie Radio dla potrzeb konkursu "Moskalik naukowy".” Wiem Ŝe 

udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz Ŝe mam 

prawo wglądu do sowich danych osobowych i ich poprawiania. 

i) w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 – udzielenie Organizatorowi zgody na 

przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego, poprzez umieszczenie klauzuli 

analogicznej do tej w lit. h) powyŜej 

j) oświadczenie, iŜ Uczestnik jest autorem Utworu 

k)  w przypadku o którym mowa w § 2 ust. 2 oświadczenie Zgłaszającego, Ŝe Uczestnik 

jest autorem utworu.. 
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2. Zgłoszenia mogą być równieŜ dokonywane za pośrednictwem interfejsu www 

dostępnego pod adresem 

http://www.polskieradio.pl/trojka/akademiarozrywki/zgloszenie.aspx  

3. Uczestnik moŜe zgłosić maksymalnie 3 Utwory. 

4. Termin zgłoszenia oraz dostarczenia Utworu upływa w dniu10 czerwca 2010 r. o godzinie 

12:00. 

5. Niedostarczenie danych kompletnych danych, o których mowa w ust. 1 lit. a) – g) 

powyŜej oraz Utworu, lub przesłanie ich po terminie określonym w ust. 4 powyŜej, a takŜe 

brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, iŜ zgłoszenie nie będzie 

brane pod uwagę. 

6. Dane osobowe podane przez Uczestników będę przetwarzane wyłącznie doraźnie w celu 

realizacji Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu, a po jego 

zakończeniu zostaną usunięte. 

7. Nadesłanie Utworu i podanie przez Uczestnika bądź Zgłaszającego danych osobowych 

oznacza, Ŝe zgłaszający zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu 

Konkursu (w tym postanowienia dotyczące udzielenia nieodpłatnie prawa korzystania z 

Utworu przez Organizatora w sposób określony Regulaminem) 

 

§ 4 

Wymogi konkursowe 

1. W ramach Konkursu ocenie Komisji Konkursowej podlegać będą Utwory zgłoszone 

zgodnie z § 1 i § 3 Regulaminu. 

2. Dla uczestnictwa w Konkursie wystarczające jest przesłanie jednego Utworu, przy czym 

ocenie Komisji Konkursowej podlegać będą maksymalnie trzy Utwory zgłoszone przez 

jednego Uczestnika. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika więcej niŜ trzech 

Utworów, Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany i jego zgłoszenia nie będą podlegać 

ocenie Komisji Konkursowej.  

3. Utwór musi spełniać warunki określone w § 1. 

4. Do Konkursu nie zostaną zakwalifikowane Utwory o treści obraźliwej, naruszające prawo 

lub dobre obyczaje.  

 

§ 5 

Termin nadsyłania Utworów i przebieg Konkursu 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 etapach: 

a) etap I  w okresie od 24 maja 2010 r. do 10 czerwca 2010 r. do godz. 12:00 – obejmujący 

ogłoszenie Konkursu na antenie Radia oraz przyjmowanie materiałów konkursowych 

nadsyłanych przez Uczestników na zasadach określonych w § 3 Regulaminu. 
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b) etap II  w okresie od 31 maja 2010 r. do 2 czerwca 2010 r. r. oraz od 7 czerwca 2010 r. do 

10 czerwca 2010 r. – kaŜdego dnia Komisja Konkursowa wybierze 1 (jeden) zwycięski 

Utwór, który zostanie zaprezentowany tego dnia na antenie Radia Program III podczas 

audycji pt. „Akademia Rozrywki”. Łącznie Komisja Konkursowa wyłoni zatem 7 (siedmiu) 

Uczestników – autorów zwycięskich Utworów (zwanych dalej „Laureatami ”). Spośród 

Laureatów Komisja Konkursowa wyłoni następnie trzech finalistów (zwanych dalej 

„Finalistami ”) 

 

c) etap III  – Finał Konkursu w dniu 12 czerwca 2010 r. – ogłoszenie Finalistów trzech 

zwycięskich Utworów autorstwa Finalistów na 14 Pikniku Naukowym Polskiego Radia i 

Centrum Nauki Kopernik oraz 14 czerwca prezentacja na antenie Radia PR III podczas 

audycji pt: „Akademia Rozrywki” trzech zwycięskich Utworów autorstwa Finalistów. 

 

§ 6  

Komisja Konkursowa 

1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie sprawowała Komisja 

Konkursowa, do której zadań naleŜeć będzie nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu 

oraz wyłonienie Laureatów i Finalistów. 

2. Komisja Konkursowa składać się będzie z 3 osób, w tym Przewodniczącego, o którym 

mowa w ust. 3.  

3. Przewodniczącym Komisji Konkursowej będzie Pan Artur Andrus. 

4. Komisja Konkursowa działa kolegialnie. Z posiedzeń Komisji Konkursowej sporządzany 

jest pisemny protokół podpisywany przez członków Komisji Konkursowej, 

przechowywany przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej. Decyzje podejmowane 

są większością oddanych głosów. W sytuacji, gdy dwa lub więcej utwory uzyskają taką 

samą liczbę głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

5. Informacje o wynikach Konkursu będą rozpowszechniane na antenie Radia oraz  

na stronach internetowych Organizatora. Ponadto do kaŜdego z Laureatów zostanie 

wysłana wiadomość pocztą elektroniczną na adres wskazany w Zgłoszeniu, o którym 

mowa w § 3. Wiadomość zostanie wysłana najpóźniej w dniu następnym po 

rozstrzygnięciu Konkursu. 

6. Wybrane przez Komisję Konkursową Utwory autorstwa Laureatów zostaną 

zaprezentowane na antenie Radia w sposób wskazany w § 5, oraz umieszczone na 

stronach internetowych Organizatora. 

 

§ 7 
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Nagrody 

1. KaŜdy z Finalistów otrzyma nagrodę główną – kamerę Flip Mino HD o wartości 749 zł 

brutto (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć złotych brutto), ufundowaną przez firmę 

Cisco zwana dalej „Sponsorem”. 

2. Pozostali Laureaci otrzymają nagrody od Organizatora w postaci gadŜetów Programu III i 

gadŜetów Centrum Nauki Kopernik (długopis, płyta, łamigłówki)  których wartość brutto 

nie przekracza 100 zł (słownie: sto złotych brutto). 

3. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pienięŜną. 

4. Nagrody zostaną przesłane, na koszt Organizatora, na adresy podane w Zgłoszeniu, o 

którym mowa w § 3, w terminie: do dnia 15 lipca 2010 

5. W przypadku nagrody o wartości powyŜej 760,00 zł, wydanie nagrody nastąpi po 

wpłaceniu przez Finalistę/Laureata konkursu, na konto Organizatora, 10 procentowego 

podatku od nagrody.  

6. W przypadku nieodebrania przez Laureatów/Finalistów poszczególnych nagród w 

terminie do dnia 15 lipca 2010 r., laureaci tracą prawo do poszczególnych nagród, 

nieodebrane nagrody przechodzą na własność Organizatora. 

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

8. Laureaci/Finaliści nie mogą przenieść praw z tytułu naleŜnej nagrody na osoby trzecie. 

 

§ 8  

Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników i Zgłaszających będą wykorzystywane wyłącznie dla celów 

Konkursu 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. Dane 

osobowe będą przetwarzane przez Organizatora i Centrum doraźnie w celu realizacji 

Konkursu, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. 

2. Dane osobowe Uczestników i Zgłaszających będą przechowywane w bazie danych, 

której administratorem jest Radio. Dane osobowe Laureatów będą ponadto 

przechowywane w bazie danych, której administratorem jest Centrum. 

3. Uczestnik/Zgłaszający złoŜy oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z klauzulą zawartą w § 3.  

4. KaŜdy Uczestnik/Zgłaszający ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub 

Ŝądania ich usunięcia. Zgłaszający ma równieŜ prawo do wglądu w dane Uczestnika, ich 

poprawiania lub Ŝądania ich usunięcia. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych 

Uczestnika lub Zgłaszającego. 
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6. Imiona i nazwiska Laureatów, oraz miejscowość ich zamieszkania, zostaną podane do 

publicznej wiadomości za pośrednictwem Radia i poprzez umieszczenie ich na stronach 

internetowych Organizatora.  

7. Imiona i nazwiska Uczestników, oraz miejscowość ich zamieszkania, mogą zostać 

podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Radia. 

8. Dane osobowe Finalistów mogą zostać przekazane sponsorowi, o którym mowa w § 7 

ust. 1. Sponsor wykorzysta te dane wyłącznie dla celów Konkursu i nie będzie 

przekazywał ich jakimkolwiek innym podmiotom. 

 

§ 9 

Prawa autorskie  

1. Uczestnik/Zgłaszający (w przypadku zgłoszenia Uczestnika, o którym mowa w § 2  

ust. 2) oświadcza, Ŝe kaŜdy Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie 

przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw 

autorskich. 

2. Z chwilą wysłania Utworu do Organizatora Uczestnik/Zgłaszający nieodpłatnie przenosi 

na Organizatora prawo własności nośnika Utworu oraz udziela Organizatorowi na okres 3 

lat od dnia wysłania Utworu nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu 

na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie na dowolnym nośniku, 

2) zwielokrotnienie dla celów nadawczych na dowolnym nośniku, 

3) nadawanie przez Radio za pomocą fonii przewodowej i bezprzewodowej oraz drogą 

satelitarną i przez sieć internetową, 

4) zamieszczenie na stronach internetowych Organizatora w postaci tekstowej i audio. 

3. Uczestnik/Zgłaszający na własny koszt przejmie odpowiedzialność Organizatora  

w związku z wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń, 

wynikającymi z naruszenia przez Utwory jakichkolwiek praw własności intelektualnej 

strony trzeciej.  

4. Uczestnik/Zgłaszający będzie bronić Organizatora na swój wyłączny koszt przed kaŜdym 

pozwem lub postępowaniem wynikającym z powyŜszych powodów. 

5. Jeśli korzystanie z Utworów 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: 

1) uzyskać dla Organizatora prawo dalszego korzystania z Utworów lub 

2) zmodyfikować Utwory tak, Ŝeby były zgodne z Umową, ale wolne od jakichkolwiek 

wad lub roszczeń osób trzecich.  
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6. Laureaci Konkursu są zobowiązani do podpisania w dwóch egzemplarzach i wysłania na 

adres Radia oświadczenia o udzieleniu licencji, które stanowi Załącznik nr 1 do 

Regulaminu. Nie przesłanie oświadczenia powoduje, iŜ dany Utwór nie będzie brany pod 

uwagę. 

 

§ 10 

Postanowienia ko ńcowe 

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

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik/Zgłaszający akceptuje postanowienia Regulaminu. 

3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Radia w Warszawie, przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7, 

pok. 15 oraz na stronie konkursowej Radia – www.polskieradio.pl/trojka, oraz na stronie 

www.pikniknaukowy.pl   

4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

5. Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane przez Organizatora i wymagają ogłoszenia  

w trybie przewidzianym dla publikacji Regulaminu zgodnie z ust. 3 powyŜej. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia spowodowane nieprawidłowym 

świadczeniem usług pocztowych i kurierskich związanych z przesłaniem Utworów oraz 

nagród. 

7. W wypadku nie zgłoszenia do Konkursu, w terminie do dnia 10 czerwca 2010 r.., 

przynajmniej 10 Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłuŜenia 

terminów przeprowadzenia Konkursu, o czym poinformuje na swoich stronach 

internetowych. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub jego uniewaŜnienia bez 

podania przyczyn. Informacje o odwołaniu lub uniewaŜnieniu Konkursu zostaną 

zamieszczone na stronach internetowych Organizatora. 

9. WiąŜącej interpretacji postanowień Regulaminu dokonuje Organizator. 

10. Wszelkie spory wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy sąd 

powszechny. 

11. Następujące Załączniki stanowią integralną część Regulaminu: 

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o udzieleniu Licencji. 
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………………………, dnia …………………………… 

      miejscowość   data 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

Ja, ………………………………………………………………………………………………………, 

zamieszkały/a …………………………………………………………………………………………., 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria/nr ………………………………………………......, 

oświadczam, Ŝe przysługują mi autorskie prawa majątkowe do wiersza o treści: 

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

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

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

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

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

 

Oświadczam, Ŝe udzielam Polskiemu Radiu S.A. i Centrum Nauki Kopernik 

(„Organizatorów ”) wyłącznej licencji do korzystania z tego wiersza na następujących polach 

eksploatacji:  

a)   utrwalenie na dowolnym nośniku 

b)   zwielokrotnienie dla celów nadawczych na dowolnym nośniku 

c) nadawanie Utworu przez Polskie Radio S.A. za pomocą fonii przewodowej  

i bezprzewodowej oraz poprzez satelitę i sieć internetową. 

d)   zamieszczenie na stronach internetowych Organizatorów. 

 

Licencja zostaje udzielona na okres 3 lat na nieograniczonym obszarze. 

 

 

 

Podpis Autora 

 

Oświadczenie przyjąłem …………………………………data ………….……….. 

                                                 Przedstawiciel Polskiego Radia SA 

 

Oświadczenie przyjąłem …………………………………data ………….……….. 
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                                                 Przedstawiciel Centrum Nauki Kopernik 

 


