Gdańsk 16.01.2019

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu
„W stronę gwiazd”
edycja 2022
Konkurs „W stronę gwiazd” ogłaszany jest co roku w ramach „Światowego Tygodnia
Przestrzeni Kosmicznej”, którego celem jest świętowanie międzynarodowej współpracy
na rzecz rozwoju nowej wiedzy i technologii kosmicznej, mającej wpływ na poprawę
jakości ludzkiego życia. W dobie, kiedy wracamy do idei wielkich misji kosmicznych, jak
planowany powrót człowieka na Księżyc czy przyszła podróż na Marsa, istotne jest, aby
zwrócić uwagę młodego pokolenia na kosmos i związane z nim perspektywy, zarówno
przy planowaniu wielkich misji kosmicznych, jak i tych mniejszych –związanych z
satelitami.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki
uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie „W stronę gwiazd”, edycja 2022,
zwanym dalej „Konkursem”.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu
jego zakończenia.
3. Organizatorem Konkursu jest Hevelianum, zwane dalej „Organizatorem”.
4. Partnerami konkursu są: firma Analog Astronaut Training Center spółka z o.o.
(zwana dalej „AA Training Center”), czasopismo Urania – Postępy Astronomii oraz
program telewizyjny Astronarium.
5. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie autorów najciekawszych prac
dotyczących przyszłej misji kosmicznej, zgodnie z Zadaniem Konkursowym
określonym w §5 i §6 tego Regulaminu, a także promocja działalności
Hevelianum.
6. Konkurs jest jednoetapowy.
7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
§2 UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i zerówek
(zerówek przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej lub
w innej formie wychowania przedszkolnego) znajdujących się na terenie Polski
bądź szkół polskich poza jej terytorium, zwani dalej „Uczestnikami”.
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2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie pisemnej zgody
przedstawiciela ustawowego tj. rodzica lub opiekuna prawnego, zawierającej
akceptację Regulaminu i przyjęcie do wiadomości informacji o przetwarzaniu
danych osobowych, opisanych w tym Regulaminie, zwaną dalej Zgodą Opiekuna
(Załącznik nr 1).
3. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci i rodzeństwo (uczęszczające do szkół
podstawowych bądź zerówek) pracowników Organizatora oraz członków Jury.
§3 ZGŁASZAJĄCY
1. Osobą zgłaszającą Uczestnika jest nauczyciel szkoły do której uczęszcza
Uczestnik, zwany dalej „Osobą Zgłaszającą”.
2. Osoba Zgłaszająca jest zobowiązana do podania adresu poczty elektronicznej
oraz numeru telefonu, które są konieczne do kontaktu w sprawach Konkursu.

§4 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Celem Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego, zwanego dalej
„Zadaniem Konkursowym” zgodnie z §5 i §6 tego Regulaminu.
2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach, z podziałem na poziom nauczania:
a. kategoria I: uczniowie zerówek i uczniowie klas 1-4 szkoły podstawowej;
b. kategoria II: uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej.
3. Każda kategoria ma oddzielną treść Zadania Konkursowego i oddzielne Nagrody.
4. Zadanie Konkursowe należy wysłać przez formularz zgłoszeniowy, zamieszczony
na stronie Hevelianum (www.hevelianum.pl), z zakładce poświęconej konkursowi
„W stronę gwiazd”.
5. Formularz zgłoszeniowy wysyła Osoba Zgłaszająca, podając swoje dane osobowe
(imię i nazwisko), adres e-mail do kontaktu, numer telefonu do kontaktu, nazwę
szkoły w której naucza, a także dane Uczestnika: imię, nazwisko, klasę, adres email do kontaktu, adres do wysyłki potencjalnej nagrody, tytuł pracy, Zadanie
Konkursowe (zgodnie z §5 pkt. 3 i §6 pkt. 2) i Zgodę Opiekuna.
6. Osoba Zgłaszająca wyraża w formularzu zgłoszeniowym akceptację regulaminu
i przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z Regulaminem Konkursu.
7. Osoba Zgłaszająca ma w formularzu możliwość zapisania się na newsletter
Hevelianum.
8. Nadesłanie Zadania Konkursowego oznacza:
a. akceptację przez Uczestnika i Osobę Zgłaszającą postanowień niniejszego
Regulaminu;
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b. nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do wykonanego Zadania
Konkursowego na Organizatora, począwszy od daty wpłynięcia Zadania
Konkursowego na Konkurs;
c. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
Uczestników i Osoby Zgłaszającej w związku i na potrzeby organizacji
i rozstrzygnięcia Konkursu.
9. Uczestnik jest identyfikowany poprzez imię i nazwisko oraz podany w formularzu
adres e-mail.
10. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedno Zadanie Konkursowe.
11. Zadanie Konkursowe może być wykonane w 3 językach: polskim, angielskim lub
ukraińskim.
12. Zadanie Konkursowe musi być wykonane indywidualnie, przez Uczestnika
Konkursu.
13. Organizator może domagać się od Uczestnika dodatkowej weryfikacji oraz
potwierdzenia posiadania praw, o których mowa w §12 tego Regulaminu.
§5 ZADANIE KONKURSOWE – KATEGORIA I
1. Uczestnik ma do wyboru dwie formy Zadania Konkursowego:
a.
praca plastyczna (rysunek, malunek, mozaika czy inna forma graficzna,
której skan da się przesłać) o maksymalnym rozmiarze A3;
b.
plakat lub pracę plastyczną wypukłą o rozmiarach nie przekraczających
w żadnym z wymiarów 42cm (dłuższy bok w rozmiarze A3).
2. Zadanie Konkursowe w formie pracy plastycznej, należy wysłać jako skan pracy
plastycznej, poprzez formularz zgłoszeniowy, w rozmiarze nie przekraczającym
10 MB i w formacie: jpg, jpeg lub png. Zadanie Konkursowe, w postaci plakatu
lub pracy wypukłej należy wysłać jako krótki film pokazujący pracę, w rozmiarze
nie przekraczającym 100 MB i w formacie: mpg, mpeg, mov, avi lub mp4.
Dodatkowo należy dołączyć jedno zdjęcie Zadania Konkursowego.
3. Zadanie Konkursowe polega na stworzeniu w wybranej formie pracy na jeden
z trzech tematów:
1) STATEK KOSMICZNY. Znamy wiele planet poza Układem Słonecznym,
a najbliższa z nich krąży wokół gwiazdy Proxima Centauri. Jak Twoim zdaniem,
wyglądałby statek kosmiczny, zdolny przewieść człowieka do tej planety?
2) ŁAZIK. Tytan to największy księżyc Saturna i jedyny obiekt w Układzie
Słonecznym poza Ziemią, na którym padają deszcze i są jeziora, choć niestety
nie wypełnione wodą. Jak wyglądałby łazik wysłany na ten niezwykły księżyc?
3) ZIEMIA Z KOSMOSU. Wśród wszystkich znanych nam planet, Ziemia to wciąż
jedyna planeta na której płynie woda i tryska życie. Jak widzieliby ją przybysze z
innych światów, gdyby natknęli się na nią w swoich wędrówkach przez odległe
zakamarki Wszechświat?
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§6 ZADANIE KONKURSOWE – KATEGORIA II
1. Uczestnik ma za zadanie stworzenie dokumentu w formacie pdf na wybrany
temat Zadania Konkursowego, zawierający max. 1500 wyrazów.
2. Zadaniem Konkursowym jest zaprojektowanie misji kosmicznej, w ramach jednej
z tematyki wybranej z trzech propozycji:
1) LOT MIĘDZYGWIEZDNY
2) PRZYGOTOWANIE DO ZASIEDLENIA OBCEGO GLOBU
3) POSZUKIWANIE ŻYCIA WE WSZECHŚWIECIE
3. Uczestnik ma obowiązek określić cel misji i wskazać jakie doświadczenia planuje
wykonać dążąc do jej realizacji.
4. Zadanie Konkursowe musi zawierać bibliografię określającą źródła z jakich
Uczestnik korzystał.
5. Zadanie Konkursowe jest wysyłane elektronicznie, poprzez formularz
zgłoszeniowy, i jego rozmiar nie powinien przekroczyć 10 MB.

§7 HARMONOGRAM KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się 4 października 2022 roku, a kończy 30 listopada
2022 roku.
2. Termin nadsyłania Prac Konkursowych mija 30 listopada 2022 roku o godz. 22.00
czasu środkowoeuropejskiego letniego – CEST.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do 28 stycznia 2023 roku, kiedy
świętujemy urodziny Jana Heweliusza.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu nadsyłania Zadań
Konkursowych oraz ogłoszenia wyników.
§8 OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Oceny prac konkursowych dokona Jury:
1) Bogna Pazderska, specjalista ds. edukacji astronomicznej w Hevelianum –
przewodniczący Jury;
2) Agata Kołodziejczyk, AA Training Center;
3) Agnieszka Górska-Pukownik, dwumiesięcznik „Urania – Postępy Astronomii”;
4) Przemysław Rudź, Polska Agencja Kosmiczna;
5) Sebastian Soberski, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii;
6) Milena Ratajczak, Polskie Towarzystwo Astronomiczne.
2. Jury kontroluje prawidłowość przebiegu Konkursu oraz dokonuje oceny Zadań
Konkursowych w oparciu o kryteria, o których mowa w paragrafie §8 pkt. 3 i 4.
3. W kategorii I ocena Zadań Konkursowych zostanie dokonana na podstawie
następujących kryteriów:
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4.

5.
6.
7.
8.

9.

a. Kryterium merytoryczne: zgodność pracy z tytułem pracy i z wybraną
tematyką, zgodność rozwiązań technologicznych przedstawionych w pracy
z elementami koniecznymi do wykonania zadanej w tematyce misji;
b. Kryterium estetyczne: atrakcyjność wizualna pracy, jakość wykonania.
W kategorii II - ocena Zadań Konkursowych zostanie dokonana na podstawie
następujących kryteriów:
a. Kryterium merytoryczne: zgodność pracy z tytułem pracy, jakość
uzasadnienia wybrania celu misji kosmicznej, spójność celu misji i dobranych
doświadczeń, które są planowane w celu jej realizacji, zastosowanie
dobranych źródeł wiedzy;
b. Kryterium estetyczne: poprawność gramatyczna i językowa pracy.
Zadanie Konkursowe może zostać wykluczone przez Organizatora, jeśli nie
spełnia wymogów Regulaminu, lub łamie prawa autorskie opisane w §12 pkt 1.
Na podstawie kryteriów wymienionych w §8 pkt 3 i 4, Jury wyłoni najlepsze
Zadania Konkursowe w każdej kategorii.
Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Dla ważności rozstrzygnięcia Konkursu niezbędna jest obecność podczas oceny
Prac Konkursowych przynajmniej czterech członków Jury. Dopuszcza się formę
zdalną uczestnictwa jurorów w obradach.
Zmiana jednego lub dwóch członków Jury na innych przedstawicieli
reprezentowanej przez nich instytucji, odbywa się poprzez ogłoszenie tego na
stronie konkursu, bez konieczności zmiany Regulaminu.
§9 NAGRODY

1. Jury przyzna nagrody główne za pierwsze miejsce w Konkursie w każdej
z kategorii.
2. Jury nagrodzi do trzech innych prac w każdej kategorii.
3. Dodatkowo jury może przyznać dowolną liczbę wyróżnień w każdej kategorii.
4. Laureaci Konkursu otrzymują nagrodę główną opisaną w §10 i §11.
5. Dodatkowo zwycięzcy konkursu (laureaci i osoby nagrodzone) otrzymają:
1) upominki związane z astronomią i Hevelianum;
2) podwójne vouchery do Hevelianum na trzy wystawy interaktywne („Dookoła
Świata”, „Łamigłówka”, „Z Energią!”);
3) dyplom laureata lub osoby nagrodzonej
6. Wyniki Konkursu i zwycięskie Prace Konkursowe zostaną opublikowane
na stronach Organizatora.
7. Zwycięskie Zadania Konkursowe mogą zostać opublikowane na stronach
partnerów Konkursu, a ostateczną decyzję o tym podejmuje partner.
8. Laureaci, osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomieni o wynikach
Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej Uczestnika, podanej
w formularzu zgłoszeniowym. Dodatkowo zostanie powiadomiona Osoba
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Zgłaszająca, przy użyciu podanego przez nią w formularzu zgłoszeniowym,
adresu e-mail.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez rozstrzygnięcia.
10.Wyniki konkursu zostaną publicznie ogłoszone podczas gali finałowej, która
odbędzie się on-line przy użyciu platformy Zoom lub Microsoft Teams.
Wydarzenie może być streamowane on-line, a także rejestrowane i udostępnione
bezterminowo na profilu Hevelianum na platformie YouTube. Nagranie w całości
bądź jego fragmenty mogą zostać udostępnione prasie i telewizji, w tym u
partnerów Konkursu.
11. Udział w gali konkursu jest dobrowolny i pozostaje bez wpływu na przyznanie
nagród zwycięzcom Konkursu.
12. Osoby, które nie godzą się na upublicznienie ich wizerunku w sposób wskazany
w punkcie 9 proszone są o wyłączenie swojej kamery podczas udziału w całej gali
lub o nie branie udziału w gali finałowej.
13. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane na adres Uczestnika podany w formularzu
zgłoszeniowym.

§10 GŁÓWNA NAGRODA – KATEGORIA I
1. W kategorii I, główną nagrodą w Konkursie jest lornetka astronomiczna
2. Laureat Konkursu w kategorii I ma możliwość zamiany nagrody na voucher
w wysokości 500 zł możliwy do zrealizowania w wybranym przez Organizatora
sklepie turystycznym lub astronomicznym.
3. Laureat Konkursu w kategorii I ma 7 dni na poinformowanie Organizatora o chęci
zamiany nagrody na opisaną w §10 pkt 2, używając adresu e-mail Uczestnika
podanego w formularzu zgłoszeniowym.
4. Po upływie terminu opisanego w §10 pkt 3, bądź po wcześniejszej pisemnej
decyzji o braku chęci wymiany, przesłanej przez adres e-mail Uczestnika, podany
w formularzu zgłoszeniowym, nagroda w Konkursie dla laureata w kategorii I, nie
ulega już wymianie.
§11 GŁÓWNA NAGRODA – KATEGORIA II
1. W kategorii II, główną nagrodą w konkursie jest voucher na udział w tygodniowej
symulacji misji kosmicznej, zwanej dalej Junior Space Camp, która odbędzie się
w habitacie w gminie Rzepiennik Strzyżewski, w okresie między 1 czerwca a
30 września 2023 roku. Organizatorem Junior Space Camp jest partner konkursu
- AA Training Center. Dokładny termin obozu zostanie określony przez AA Training
Center, najpóźniej do dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
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2. Laureat w czasie Junior Space Camp będzie miał zapewnione wyżywienie
(3 posiłki w postaci żywności liofilizowanej) i kombinezon astronauty. Koszty
dojazdu na Junior Space Camp pokrywa Uczestnik.
3. Wygrana w Konkursie nie zwalnia Uczestnika ze spełnienia warunków
uczestnictwa w symulacji, w tym związanego z bardzo dobrym stanem zdrowia,
znajomością języka polskiego albo angielskiego na poziomie zdolności
porozumiewania się, akceptacją regulaminu Junior Space Camp, w tym zgody na
nagrywanie i udział w eksperymentach naukowych, a także z wyrażenia zgody na
dobrowolne poddanie się testom psychologicznym.
4. Po otrzymaniu informacji o wygranej, laureat Konkursu jest zobowiązany
do kontaktu z AA Training Center, w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora
decyzji o wygranej, poprzez pocztę elektroniczną: agata@astronaut.center
i wysłania do AA Training Center na wcześniej podany adres email, wypełnionego
dokumentu „KARTA KWALIFIKACYJNA - OBOZ AATC 2023”, znajdującego się na
stronie konkursowej Organizatora. Laureat jest zobowiązany też do zapoznania
się z dokumentem „OBÓZ AATC OŚWIADCZENIE RODZICÓW 2023”, który będzie
musiał wypełnić przez wzięciem udziału w symulacji, w terminie podanym przez
AA Training Center. AA Training Center podejmuje ostateczną decyzję czy zdrowie
uczestnika pozwala na uczestnictwo w symulacji i po pozytywnym
zakwalifikowaniu na wypoczynek, wyśle laureatowi Konkursu instrukcję obsługi
misji i habitatu, gdzie zamieszczone będą wszelkie procedury, instrukcje BHP oraz
scenariusz misji.
5. Jeśli z jakichkolwiek powodów uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w Junior
Space Camp, wówczas ma prawo do zamiany nagrody na opisaną w §11 pkt 9 w
terminie 30 dni od wysłania przez Organizatora decyzji o wygranej. W tym celu
musi skontaktować się z Organizatorem, poprzez adres mailowy Uczestnika,
podany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku niezgłoszenia przez
uczestnika chęci zamiany nagrody na opisaną w §11 pkt 9 w terminie wskazanym
w zdaniu poprzedzającym, uprawnienie to wygasa.
6. Jeśli laureat Konkursu złamie regulamin obozu Junior Space Camp, bądź złoży
nieprawdziwe oświadczenie zdrowia, zawarte w dokumencie „KARTA
KWALIFIKACYJNA - OBOZ AATC 2023” nie przysługuje mu prawo do zamiany
nagrody na opisaną w §11 pkt 9.
7. Jeśli uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w Junior Space Camp ponieważ:
1) miał on w okresie 14 dni do rozpoczęcia symulacji kontakt z osobą
zakażoną koronawirusem COVID - 19,
2) przebywa na obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych w okresie pokrywającym się z datą trwania obozu,
to uczestnik ma prawo, w terminie do daty rozpoczęcia symulacji, do zamiany
nagrody na opisaną w §11 pkt 9. W tym celu musi skontaktować się
z Organizatorem, najpóźniej do daty rozpoczęcia symulacji, poprzez adres
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mailowy Uczestnika, podany w formularzu zgłoszeniowym. Po upływie
wskazanego terminu, uprawnienie do zamiany nagrody wygasa.
8. Jeżeli Junior Space Camp nie odbyłby się z winy AA Training Center, laureat
Konkursu do końca września 2023 roku, ma prawo, na zamianę nagrody opisaną
w §11 pkt 9. W tym celu musi skontaktować się z Organizatorem, najpóźniej do
końca września 2023 roku, poprzez adres mailowy Uczestnika, podany
w formularzu zgłoszeniowym. Po upływie wskazanego terminu, uprawnienie do
zamiany nagrody wygasa.
9. Laureat konkursu ma prawo do zamiany nagrody (w terminie i sytuacji opisanej
w §11 pkt 6, 7 i 8) na voucher do wybranego przez Organizatora sklepu
turystycznego lub astronomicznego za kwotę 1000 zł.
10. Dodatkowe informacje o Junior Space Camp, organizowanym przez AA Training
Center można uzyskać na stronie internetowej AA Training Center:
https://www.astronaut.center/
bądź poprzez kontakt z koordynatorem
od strony partnera, Agatą Kołodziejczyk, pod adresem: agata@astronaut.center.
§12 PRAWA AUTORSKIE
1. Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu, gdy zaistnieje
podejrzenie, że jego Zdanie Konkursowe narusza prawa autorskie osób trzecich,
bądź jego treść jest obraźliwa lub wulgarna.
2. Uczestnik poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie udziela
Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do
korzystania z Zadania Konkursowego w zakresie działalności statutowej
Organizatora, na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego oraz jej
opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami na których Zadanie
Konkursowe utrwalono – wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu
oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania Zadania Konkursowego oraz jego opracowań w
sposób inny niż opisany w pkt. a i b - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Zadania Konkursowego w
taki
sposób,
aby
każdy
mógł
mieć
do
niej
dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji
telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie,
rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach.
3. Dopuszcza się zmianę formatu i rozmiaru, w jakich pierwotnie prace zostały
zapisane,
w zakresie uzasadnionym korzystaniem z prac określonym
w Regulaminie.
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§13 ORGANIZACJA KONKURSU
1. Dane kontaktowe:
Hevelianum
ul. Gradowa 6 , 80-802 Gdańsk
tel.: (58) 300 08 42 wew. 50
fax: (58) 742-15-13
e-mail: astronomia@hevelianum.pl
2. Uczestnicy mogą zadawać Organizatorowi pytania dotyczące treści Regulaminu do
dnia 30 listopada 2022 roku. Treść pytań, uznanych przez Organizatora za istotne,
zostanie opublikowana wraz z odpowiedziami na stronie internetowej Organizatora:
www.hevelianum.pl.
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu w imieniu Organizatora
jest Bogna Pazderska,
tel.: 58 300 08 42 w. 50
e-mail: astronomia@hevelianum.pl.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o czym informacja
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora: www.hevelianum.pl.
§14 DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu i Osoby Zgłaszającej będą przetwarzane

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych (RODO).
2. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Organizator Konkursu –
Hevelianum, wskazany w §13 tego Regulaminu.
3. Dane osobowe Osoby Zgłaszającej i Uczestników Konkursu będą przetwarzane
w celach przeprowadzenia Konkursu, tj. wyłonienia laureatów, osób wyróżnionych,
przyznania, wydania i rozliczenia nagrody, a także dla celów promocji Konkursu. (art.
6 ust. 1b RODO). Ich podanie jest dobrowolne, ale nie podanie uniemożliwi udział w
konkursie. Ponadto, jeżeli Osoba Zgłaszająca zapisze się do newslettera, jego adres
e-mail będzie przetwarzany celem wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1a RODO). W
przypadku udziału w gali finałowej opisanej w $9 pkt. 9, 10 i 11 , której przebieg
będzie rejestrowany, uczestnik gali musi liczyć się z przetwarzaniem jego danych w
celach promocyjnych (w tym wizerunku) poprzez m.in. udostępnianie całości lub
fragmentów nagrań z gali w mediach społecznościowych, czy udostępnianie ich
partnerom medialnym. Udział w gali jest dobrowolny, równoznaczny z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych, a brak udziału w gali pozostaje bez wpływu na
wybór zwycięzców Konkursu i przekazanie nagród.
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4. Organizator

5.

6.

7.

8.

będzie przetwarzał dane (podane z formularzu zgłoszeniowym,
dotyczące Osoby Zgłaszającej i dotyczące Uczestnika) przez okres do 5 lat
od momentu zakończenia Konkursu, a w przypadku wyrażenia zgody na wysyłkę
newslettera, do czasu cofnięcia tej zgody.
Dane Uczestnika oraz Osoby Zgłaszającej będą udostępniane mediom patronującym
konkursowi, celem jego promocji, a poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
mogę się znaleźć tylko jako zapisy na serwerach, na których przechowywane są dane
upubliczniane w mediach społecznościowych (np. na FB).
Organizator gwarantuje Uczestnikom Konkursu i Osobie Zgłaszającej prawo wglądu
do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik i Osoba Zgłaszająca
mają też prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów
w zakresie ochrony danych osobowych jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych
(www.uodo.gov.pl). Ponadto Osoba Zgłaszająca w każdej chwili ma prawo do
cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywania newslettera.
Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów Konkursu i osób wyróżnionych
(imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora i mogą
zostać upublicznione na stronach partnerów Konkursu. Dane laureatów Konkursu i
osób wyróżnionych (imię i nazwisko) mogą też być publikowane w mediach
społecznościowych, w prasie i telewizji, w tym u partnerów Konkursu.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobami wskazanymi do kontaktu w
sprawach Konkursu lub z Inspektorem Danych Osobowych - Krzysztofem Glińskim,
pod adresem e-mail iod@hevelianum.pl.

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia usługi poczty
elektronicznej i przeglądarki internetowej, z których korzystać będą Uczestnicy
i Osoba Zgłaszająca. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania
osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane
podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu i Osoby
Zgłaszające.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
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Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1. Zgoda przedstawiciela ustawowego tj. rodzica lub opiekuna
prawnego na udział w konkursie, akceptacja Regulaminu i przyjęcie do
wiadomości informacji w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe
uczestnika konkursu (RODO)

Dyrektor Hevelianum
Paweł Golak

Gdańsk, 29 sierpnia 2022 r.
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Załącznik nr 1
(Додаток №1)

……………………………………..………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)
(прізвище та ім'я одного з батьків/опікуна)

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisany, jestem rodzicem/opiekunem z pełnią
praw
rodzicielskich/opiekunem
prawnym*
Uczestnika
Konkursu …………………….…………………………. (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu).
Wyrażam zgodę na jego/jej udział w konkursie „W stronę gwiazd”, edycja 2022,
akceptuje Regulamin Konkursu i przyjmuję do wiadomości, że jego/jej dane osobowe
będą przetwarzane przez Hevelianum w Gdańsku, w celu organizacji i realizacji
Konkursu, zgodnie z Regulaminem.

ЗГОДА БАТЬКІВ / ОПІКУНІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Цим я заявляю, що я, нижчепідписаний, є батьком/опікуном з повними батьківськими
правами/законним опікуном* Учасника Конкурсу ----------------- (прізвище та ім'я учасника Конкурсу).
Я даю згоду на його/її участь у конкурсі «Назустріч зіркам», випуск 2022, приймаю Правила
Конкурсу та приймаю до відома, що персональні дані Учасника Конкурсу оброблятимуться Hevelianum
у Гданську з метою організації та проведення Конкурсу, відповідно до Правил.

……………………………..
(miejsce, data)
(місце, дата)

* niepotrzebne skreślić
(* непотрібне викреслити)

……………………….……………….
(podpis rodzica/opiekuna)
(Підпис батька/опікуна)

