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REGULAMIN KONKURSU 

pod nazwą: „Gwiezdny wiersz z zadanych słów”  

 

Niniejszy regulamin, (zwany dalej „Regulaminem ”) reguluje zasady organizacji  
i uczestnictwa w konkursie pod nazwą: „Gwiezdny wiersz z zadanych słów” , (zwany dalej 
„Konkursem ”), którego organizatorem jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą  
w Warszawie, kod 00-640, ul. Mokotowska 17, (zwana dalej „Centrum ”) i Polskie Radio 
Program III, z siedzibą w Warszawie, kod 00-977, przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7, (zwane dalej 
„Radiem ”), zwani dalej łącznie „Organizatorem ”, skierowanym do słuchaczy Polskiego 
Radia Programu III, nadawanym w audycji pt: „Akademia Rozrywki”, w godzinach  
13.00-14.00 (8 odcinków od poniedziałku do czwartku w dniach 18.05.09 r. – 28.05.09 r.). 
 

§1  
Konkurs 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy, który stworzy najlepszy wiersz o tematyce 
astronomicznej w formie przesłanego do Organizatora utworu słownego (maksymalnie 3 
utwory), z wykorzystaniem minimum 3 z 13 słów zaprezentowanych na stronie 
internetowej 13 Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik 
www.pikniknaukowy.pl (zwanego dalej „Utworem ”).  

2. Do konkursu zostaną zakwalifikowane prace spełniające następujące wymogi:  
a) w wierszu będą zawarte minimalnie 3 z 13 astronomicznych terminów; 
b) minimalnie liczba 4 wersów, maksymalnie 10 wersów 

 
3. Oceny nadesłanych Utworów i wybór spośród nich 8 laureatów dokonuje Komisja 

Konkursowa, natomiast spośród wybranych w ten sposób 8 Utworów, zaprezentowanych 
następnie na scenie podczas 13 Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki 
Kopernik, w dniu 30 maja 2009 r., publiczność dokona wyboru ostatecznego zwycięzcy 
poprzez głosowanie brawami.  

 
§ 2 

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

prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem ”).  
2. Uczestnikiem Konkursu moŜe być osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności 

prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”), która uzyska pisemną zgodę 
rodziców/opiekunów prawnych na udział w Konkursie (zwanych dalej „Zgłaszaj ącym ”). 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: 
a) pracownicy i wolontariusze Centrum i Polskiego Radia, ani ich dzieci, będące ich 

zstępnymi lub przysposobionymi, 
b) osoby biorące udział w opracowaniu regulaminu i organizacji Konkursu będące ich 

zstępnymi lub przysposobionymi. 
 

§ 3 
Zgłoszenie Uczestnika  

1. Warunkiem skutecznego zgłoszenia Uczestnika jest przesłanie w treści maila 
następujących informacji: 
a) imię, nazwisko oraz wiek Uczestnika  
b) w przypadku Uczestnika, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu – równieŜ imię  

i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych wyraŜających zgodę na udział Uczestnika  
w Konkursie wraz z określeniem stopnia pokrewieństwa lub stosunek prawny łączący 
Uczestnika i Zgłaszającego; 
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c) adres zamieszkania Uczestnika; telefon kontaktowy oraz adres e-mail 
rodzica/opiekuna – Zgłaszającego, w przypadku zgłoszenia Uczestnika, o którym 
mowa w § 2 ust. 2; 

e) oświadczenie Uczestnika, a w przypadku Uczestnika, o którym mowa w § 2 ust. 2 
Regulaminu – Zgłaszającego, zawierające zgodę na udział Uczestnika w Konkursie;  

f) oświadczenie Uczestnika, a w przypadku Uczestnika, o którym mowa w § 2 ust. 2 
Regulaminu – Zgłaszającego – zawierające zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych Uczestnika i Zgłaszającego, zwane dalej „Kart ą zgłoszenia ”, według 
wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu, oraz Utworu spełniającego 
wymagania określone w § 4 Regulaminu.  

2. Termin zgłoszenia oraz dostarczenia Utworu upływa w dniu 27 maja 2009 r. o godzinie 
23.59. 

3. Utwory naleŜy dostarczać drogą elektroniczną w postaci pliku mp3 lub formie tekstowej  
na adres e-mail: akademia.rozrywki@polskieradio.pl, lub za pośrednictwem interfejsu  
– http:///www.polskieradio.pl/trojka/akademiarozrywki/2008_zgloszenie.aspx lub na 
nośniku CD do siedziby Polskiego Radia pod adres: ul. Myśliwiecka 3/5/7, 00–977 
Warszawa. 

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

5. Nadesłanie Utworu i podanie przez Uczestnika bądź zgłaszającego danych osobowych 
oznacza, Ŝe zgłaszający zapoznał się i akceptuje wszystkie zapisy Regulaminu Konkursu 
(w tym zapisy dotyczące udzielenia nieodpłatnie prawa korzystania z Utworu przez 
Organizatora w sposób określony Regulaminem) 

 
§ 4 

Przedmiot Konkursu, wymogi konkursowe  
1. W ramach Konkursu ocenie Komisji Konkursowej podlegać będą Utwory zgłoszone 

zgodnie z zgodnie z § 1 i § 3 Regulaminu. 
2. Dla uczestnictwa w Konkursie wystarczające jest przesłanie jednego Utworu, przy czym 

ocenie Komisji Konkursowej podlegać będą jedynie maksymalnie trzy Utwory.  
W przypadku zgłoszenia większej liczby niŜ trzy Utwory, zgłoszenie do udziału  
w Konkursie nie będzie podlegać ocenie Komisji Konkursowej.  

3. Temat i treść Utworu zgłaszanego do Konkursu powinny dotyczyć tematyki 
astronomicznej np: zjawisk kosmicznych, wypraw kosmicznych, itp. W przypadku gdy 
temat lub treść Utworu nie będzie spełniać wymagań opisanych w zdaniu poprzednim, 
zgłoszenie do udziału w Konkursie nie będzie podlegać ocenie Komisji Konkursowej 

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: 
2. etap I obejmujący okres:  

od 11 maja 2009 r. – do 27 maja 2009 r. do godz. 23.59 – obejmujący ogłoszenie 
Konkursu na antenie Radia oraz przyjmowanie materiałów konkursowych 
nadsyłanych przez Uczestników na zasadach określonych w § 3 ust.3 Regulaminu. 

3. etap II obejmujący 2 okresy:  
od 18 do 21 maja 2009 r. oraz od 25 do 28 maja 2009 r. – kaŜdego dnia Komisja 
Konkursowa wyłoni 1 (jeden) zwycięski Utwór, łącznie 8 (ośmiu) laureatów, 
zwanych „Laureatami”, których Utwory prezentowane będą danego dnia na antenie 
Radia PR III podczas audycji pt: „Akademia Rozrywki”.  

4. etap III – Finał: 
30 maja 2009 r. – ogłoszenie zwycięzcy Konkursu odbędzie się 30 maja 2009 r. 
podczas 13 Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, 
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zwanego dalej „Zwycięzcą”; Zwycięzca zostanie wybrany spośród 8 Laureatów 
wydań codziennych Konkursu, o których mowa w ust.3 powyŜej, w drodze 
głosowania na zasadach określonych w § 1 ust.2 Regulaminu. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentowania zgłoszonych Utworów lub ich 
fragmentów na antenie Polskiego Radia. 

 
§ 6  

Komisja Konkursowa 
1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie sprawowała Komisja 

Konkursowa składająca się z 2 pracowników Radia, do której zadań naleŜeć będzie 
nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu, wyłonienie w dniach, o których mowa w § 5 
ust.3 Regulaminu 8 laureatów, spośród wszystkich nadesłanych przez Uczestników 
Utworów, spełniających wymogi określone w § 4 Regulaminu, nadzór nad przebiegiem 
ostatecznego głosowania w dniu 30 maja 2009 r. oraz wyłonienie zwycięzcy Konkursu, 
który otrzyma największą liczbę głosów w głosowaniu, które odbędzie się w terminie i na 
zasadach określonych w § 1 ust.2 Regulaminu. 

2. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Pan Artur Andrus. 
3. Komisja Konkursowa działa kolegialnie. Z posiedzeń Komisji Konkursowej sporządzany 

jest 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. 

4. Informacje o wynikach Konkursu będą rozpowszechniane na antenie Radia oraz  
na stronie internetowej Centrum. Ponadto do kaŜdego z nagrodzonych zostanie wysłana 
wiadomość pocztą elektroniczną na adres wskazany w Karcie zgłoszeniowej, o której 
mowa w § 3 Regulaminu. Wiadomość zostanie wysłana najpóźniej w dniu następnym po 
rozstrzygnięciu Konkursu w ramach etapu II oraz etapu III (Finał), zgodnie z § 5 ust.3 i 4 
Regulaminu. 

5. Zwycięski Utwór, wyłoniony w dniu 30 maja 2009 r., zostanie zaprezentowany na antenie 
Radia podczas audycji pt: „Akademia Rozrywki” oraz umieszczony na stronach 
internetowych Organizatorów oraz stronie internetowej 13 Pikniku Naukowego Polskiego 
Radia i Centrum Nauki Kopernik, w dniu 1 czerwca 2009 r. 

 
§ 7 

Nagrody 
 
1. Nagrodą główną dla ostatecznego zwycięzcy w Konkursie, wyłonionego w dniu 30 maja 

2009 r. spośród 8 laureatów, o których mowa w § 5 ust 3 Regulaminu, jest teleskop 
120/900 Newton, ufundowany przez firmę Uniwersał, o wartości 690 zł brutto (słownie: 
sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 brutto). 

2. Nagrodami dla pozostałych zwycięzców poszczególnych dni Konkursu, zgodnie z § 5 ust. 
3 Regulaminu, są nagrody Organizatorów w postaci upominków reklamowych, oraz 
ksiąŜek ufundowanych przez Wydawnictwo Arkady: „Atlas nieba. Gwiazdy, planety, 
wszechświat” lub „Astronomia. Przewodnik po wszechświecie”. 

3.   Za otrzymane w Konkursie nagrody nie moŜe być wydana ich równowartość  
  pienięŜna.  
4.   Przewiduje się przekazanie nagród zwycięzcy w formie przesyłki poleconej wysyłanej  

kaŜdorazowo na koszt Organizatora, na adres podany w Karcie zgłoszenia, o której  
mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu. 

5.  W przypadku nieodebrania przez Laureatów poszczególnych nagród w terminie do  
dnia 30 czerwca, nagroda przechodzi na własność Organizatorów Konkursu. 

6.   Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przyznanych  
nagród. 

7.   Poszczególni laureaci Konkursu w ramach etapu II oraz etapu III (Finał) zgodnie z  
treścią § 5 ust.3 i 4 Regulaminu nie mogą przenieść praw z tytułu naleŜnej nagrody  
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na rzecz osoby trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatorów. 
 

§ 8  
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. Uczestnik/Zgłaszający (w przypadku zgłoszenia Uczestnika, o którym mowa w § 2 ust.2) 
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 Uczestnik/Zgłaszający (w przypadku zgłoszenia Uczestnika, o którym mowa  
w § 2 ust. 2) 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 Zgłaszającego. 

 
§ 9 

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

ust. 2) oświadcza, Ŝe kaŜdy Utwór zgłoszony do Konkursu jest wolny od praw i roszczeń 
osób trzecich (w tym dotyczących praw autorskich). 

2. Z chwilą wysłania Utworu na adres podany przez Organizatora Uczestnik/Zgłaszający 
nieodpłatnie przenosi na Organizatora prawo własności nośnika Utworu oraz nieodpłatnie 
udziela zgody w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na wykorzystywanie 
Utworu dla celów promocyjno–marketingowych związanych z Konkursem oraz promocją 
Pikniku Naukowego tj. zezwala na: 
1) utrwalanie na dowolnym nośniku 
2) zwielokrotnienie dla celów nadawczych na dowolnym nośniku 
3) nadanie Utworu w Polskie Radio Program III za pomocą fonii przewodowej  

i bezprzewodowej oraz poprzez satelitę i sieć internetową. 
4) zamieszczenie na stronach internetowych Organizatora oraz stronie internetowej 

Pikniku Naukowego (www.pikniknaukowy.pl).  
3. Uczestnik/Zgłaszający oświadcza, Ŝe Utwory stworzone zostały samodzielnie, mają 

charakter indywidualny i nie naruszają praw osób trzecich. 
4. Uczestnik/Zgłaszający zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zaleŜnych do 

Utworów tj. na rozporządzanie oraz korzystanie z utworów zaleŜnych oraz wyraŜa zgodę, 
aby dalszej zgody na wykonywanie praw zaleŜnych przez osoby trzecie udzielał 
Organizator. 

5. 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.  

6. Uczestnik/Zgłaszający będzie bronić Organizatora na swój wyłączny koszt przed kaŜdym 
pozwem lub postępowaniem wynikającym z powyŜszych powodów. 

7. Jeśli uŜywanie 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 uŜytkowania Utworów lub 
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2) zmodyfikować Utwory tak, Ŝeby były zgodne z Umową, ale wolne od jakichkolwiek 
wad lub roszczeń osób trzecich.  

 
§ 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 
Centrum www.kopernik.org.pl i Stronie Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum 
Nauki Kopernik 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. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu naleŜy kierować wyłącznie pod adresem: 

aneta.duda@kopernik.org.pl . 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia spowodowane nieprawidłowym 

świadczeniem usług pocztowych i kurierskich związanych z przesłaniem Utworów oraz 
nagród. 

8. W wypadku nie zgłoszenia do Konkursu, w terminie do dnia 18 maja 2009r., przynajmniej 
10 Uczestników, Organizatorzy zastrzegają 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).  

9. WiąŜącej interpretacji postanowień Regulaminu dokonuje Organizator. 
10. Następujące Załączniki stanowią integralną część Regulaminu: 
 
Załącznik nr 1 – wzór Karty zgłoszenia do Konkursu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
 



 7 

Załącznik nr 1 

                                                 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
imię, nazwisko, wiek Uczestnika ………………….……………………………………………………………. 
 
adres zamieszkania Uczestnika ………………………………………………………………………………… 
 
telefon kontaktowy  Uczestnika ……………..………………………………………………………………….. 
 
adres e-mail Uczestnika …………………………………………………………………………………………  
w przypadku Uczestnika nie mającego pełnej zdolności do czynności prawnych (niepełnoletniego)  
– imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych wyraŜających zgodę na udział Uczestnika  
w Konkursie wraz z określeniem stopnia pokrewieństwa lub stosunek prawny łączący Uczestnika  
i Zgłaszającego:  
 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
telefon kontaktowy oraz adres e-mail rodzica/opiekuna – Zgłaszającego, w przypadku zgłoszenia 
Uczestnika nie mającego pełnej zdolności do czynności prawnych (niepełnoletniego) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, Ŝe  

1. Akceptuję warunki regulaminu konkursu. 
2. Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wyraŜam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie oraz Polskie Radio 
Program Trzeci. Ponadto zostałem poinformowany, Ŝe administratorem podanych danych osobowych jest 
Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie oraz Polskie Radio Program Trzeci, które będą 
przetwarzać dane w związku z organizacją niniejszego konkursu oraz dla celów marketingowych Centrum 
Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie oraz Polskiego Radia Programu Trzeciego. Zostałem 
poinformowany, Ŝe podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, Ŝe mam prawo 
wglądu do moich danych osobowych, a takŜe Ŝądania ich poprawiania lub usunięcia. 
Przenoszę na organizatorów konkursu  bez prawa do wynagrodzenia, niczym nieograniczone majątkowe 
prawa autorskie do przesłanego wiersza oraz własność przesłanego egzemplarza wiersza,  bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych na wskazanych poniŜej polach eksploatacji:   

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 
obrotu, uŜyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niŜ określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takŜe publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby kaŜdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym;  oraz wyraŜam zgodę na wykonywanie praw zaleŜnych. Jednocześnie 
oświadczam, iŜ przedmiot praw autorskich jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich. 

3. Jestem/ nie jestem osobą pełnoletnią  
 
…………………………………………… 

podpis uczestnika konkursu 
 
Jako rodzic/opiekun/przedstawiciel ustawowy wyraŜam zgodę na udział  
 
……………………………………………………. w konkursie ………………….……………………………... 
          (imię i nazwisko uczestnika) 

 
……….………………………………….. 

podpis rodzica/opiekuna 


