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KONKURS (NIE)ZIEMSKA GRA 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU  

 

Organizatorem konkursu jest Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności SOWA  

w Szkole Podstawowej nr 10 w Pruszkowie, ul. Pływacka 16, 05-800 Pruszków.  

 

II. PRZEDMIOT KONKURSU 

 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji i wykonanie gry planszowej  

o tematyce związanej z Mikołajem Kopernikiem – jego życiem, działalnością, miejscem 

zamieszkania. 

Inspiracją do powstania konkursu są obchody 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

 

Konkurs przeznaczony jest dla rodzin z dziećmi z Pruszkowa i okolic.  

 

IV. CELE PROJEKTU 

 

• Zachęcanie do zdobywania wiedzy poprzez zabawę. 

• Wspólne, rodzinne spędzanie czasu. 

• Rozwój wyobraźni, kreatywności i zaradności. 

• Rozbudzanie i wykorzystywanie wyobraźni technicznej, rozwijanie pomysłowości 

i twórczego myślenia. 

• Pogłębianie wiedzy o życiu Mikołaja Kopernika. 

 

V. HARMONOGRAM KONKURSU 

 

• do 06.02.2023 – uczestnicy zobowiązani są dostarczyć prace osobiście, na własny 

koszt, do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 10 w Pruszkowie, ul. Pływacka 16, 

05-800 Pruszków, w godzinach 8.00 – 15.00. 



 
 

 
Inicjatywa „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i 
Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki 

Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021–2025. 

 

• 09.02.2023 – komisja konkursowa o godzinie 12.00 ogłosi wyniki konkursu  

na stronie internetowej Szkoły, oraz w mediach społecznościowych SOWY  

i Szkoły. 

Uczestnicy zostaną poinformowani o wygranej mailowo lub telefonicznie. 

• 10.02.2023 – przekazanie nagród laureatom konkursu w sekretariacie Szkoły  

w godzinach 10.00 – 15.00. 

 

VI. WARUNKI, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ PRACA 

  

1. Każda z grup uczestników może wykonać tylko jedną pracę konkursową, zwaną 

dalej pracą. 

2. Do każdej pracy musi być dołączony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami. 

3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, 

nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane. 

4. Praca powinna być zrealizowana w formie gry planszowej i dostarczona wraz  

ze szczegółowym opisem zasad i wszystkimi elementami niezbędnymi do jej 

przeprowadzenia. 

5. Praca może być wykonana dowolną techniką, ale jej format nie może przekraczać 

wymiaru A3 - 420 x 297 mm. 

6. Gra musi być tematycznie związana z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika. 

 

VII. KRYTERIA OCENY 

 

1. Oryginalność i pomysłowość. 1-5 pkt 

2. Walory edukacyjne. 1-5 pkt 

3. Zgodność z tematem. 1 pkt 

4. Przejrzystość zasad gry. 1-5 pkt 

5. Estetyka pracy. 1-5 pkt 

1 pkt – najniższa ocena 

5 pkt – najwyższa ocena 
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VIII. SKŁAD KOMISJI 

 

Jury składać się będzie z 3 osób wskazanych przez Organizatora. Jury podejmuje 

decyzję o wyłonieniu zwycięzców większością głosów. Każdy członek komisji oceni 

każdą z gier w pięciu kategoriach, przyznając w każdej kategorii punkty wg wskazanej 

punktacji. 

 

IX. NAGRODY 

 

Nagrodami w konkursie są: 

 

6 voucherów na wystawę Centrum Nauki Kopernik oraz 8 do Planetarium, a także 

nagrody rzeczowe.  

 

• Jedna grupa uczestników konkursu może wygrać łącznie nie więcej niż 2 vouchery. 

• Voucher z wydrukowanym unikalnym kodem można wymienić na bilet wstępu dla 

jednej osoby na wystawy Centrum Nauki Kopernik lub do Planetarium w Centrum 

Nauki Kopernik. 

• Voucher jest ważny w terminie od 1 lutego 2023 do 31 maja 2023 r. Aby skorzystać 

z Vouchera, należy go wymienić na bilet wstępu do Centrum Nauki Kopernik lub 

do Planetarium Centrum Nauki Kopernik (najlepiej zrobić to z wyprzedzeniem, 

poprzez stronę bilety.kopernik.org.pl), zgodnie z zasadami wymiany vouchera, 

określonymi w § 7 Regulaminu Zwiedzania Centrum Nauki Kopernik, dostępnego 

na stronie www.kopernik.org.pl. Warunkiem wymiany vouchera jest dostępność 

wolnych miejsc, dlatego polecaną formą wymiany jest wymiana online poprzez 

stronę bilety.kopernik.org.pl. 

• Voucher nie jest imienny, nie jest przypisany do konkretnej daty i godziny. Po 

wymianie na bilet wstępu upoważnia do jednorazowego wejścia na wystawy w 

Centrum Nauki Kopernik lub na pokaz w Planetarium w Centrum Nauki Kopernik. 

• Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. Nie można przedłużyć terminu 

ważności Vouchera – niewykorzystany w terminie przepada. 

• Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną 

nagrodę rzeczową.  

http://bilety.kopernik.org.pl/
http://www.kopernik.org.pl/
http://bilety.kopernik.org.pl/
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X. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez 

Organizatora Konkursu, w jego działalności statutowej, w tym w działaniach 

informacyjno-edukacyjnych oraz udostępnione na stronie internetowej czy w 

mediach społecznościowych. Nadsyłając pracę na Konkurs autorzy pracy zgadzają 

się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym na udostępnianie przez Organizatora 

imienia i nazwiska autora pracy. 

2. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 

wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w 

materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach 

prasowych oraz w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie 

przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane 

prace lub ich części w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. 

W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane 

jakiekolwiek wynagrodzenie. 

4. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą 

brane pod uwagę w ocenie prac, a w szczególności: prace nie spełniające warunków 

technicznych oraz zwierające treści powszechnie uważane za wulgarne i obraźliwe, 

obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające 

przemoc albo tematykę rasistowską, naruszające prawo do prywatności, zawierające 

materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób 

uprawnionych. 

5. W sytuacji rezygnacji z udziału w Konkursie lub odbioru nagrody, nagroda 

pozostaje do dyspozycji Organizatora i Organizator uprawniony jest do przyznania 

nagrody kolejnemu Uczestnikowi wytypowanemu przez jury konkursowe. 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

 

Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Organizator. 

 

Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu 

organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, publikacji informacji o laureatach 

Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej, czy w działalności edukacyjno-

informacyjnej oraz w mediach, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia 

rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. 

UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja) o ochronie danych 

osobowych, zwanego dalej RODO. 

 

Dane osobowe przedstawicieli laureatów konkursu oraz osób odbierających nagrody 

mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych 

związanych z otrzymaniem nagród. Dane osobowe zbierane są również na podstawie 

wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

(RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania 

informacji o laureatach konkursu. 

 

Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w 

nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o 

laureatach i archiwizację dokumentów. 

 

Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 

1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

553) – przez czas określony w tych przepisach. Osoby, których dane osobowe 

przetwarza Administrator, mają prawo do: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, 

a także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 
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następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej; 

c. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie 

nie jest oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych; 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach 

konkursu i przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną 

działalnością edukacyjno – informacyjną w ramach upowszechniania wiedzy o ochronie 

danych osobowych. 

 

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora w związku z 

konkursem, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych 

osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie 

będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody 

tej osoby przed jej cofnięciem. 

 

Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób 

wskazanych w pracy konkursowej w sposób zautomatyzowany.  
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          Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

GRY PLANSZOWEJ PT. 
(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami) 

 

Dane Uczestników Konkursu: 

Imiona i nazwiska: 

l.p  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

  

 

Telefon kontaktowy: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres e-mail: 

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

 

Tytuł pracy konkursowej: 

…………………………………………………………………………………………

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

 
(data i podpis pełnoletniego Uczestnika konkursu) 

Załącznik nr 2 

 

POTWIERDZENIE AKCEPTACJI REGULAMINU KONKURSU 

I ZGODA NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego 

warunki. 

………………………….. …….……………………… 

 data czytelny podpis pełnoletniego uczestnika/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku w związku z udziałem w Konkursie 

w postaci zdjęć, filmów, nagrań oraz na jego rozpowszechnianie – przez Organizatora 

oraz Fundatorów nagród. 

Niniejsza zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie wizerunku 

na stronach internetowych jak i innych mediach, w prasie oraz materiałach 

promocyjnych i informacyjnych w celu promocji, informowania i przedstawienia relacji 

z gali finałowej konkursu i innych wydarzeń związanych z konkursem. Niniejsza zgoda 

odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie 

rozpowszechniania wizerunku. 

 

………………………………………………………………………………………   

data czytelny podpis pełnoletniego uczestnika/opiekuna prawnego 
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Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. pozycja 922) oraz na nieodpłatne 

wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie 

i formie dla celów promocyjnych Organizatora. 

Oświadczam, że jestem autorem pracy konkursowej oraz, że nie narusza ona 

jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. 

………………………………………………………………………………………   

data czytelny podpis pełnoletniego uczestnika/opiekuna prawnego    

    

 

 


