
Regulamin konkursu „Zostań naukowym youtuberem vol.2” 
 

(„Regulamin”) 

 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Organizatorem  konkursu jest Urząd Miasta Ciechanów (dalej: „Organizator”). 

1.2. Uczestnikami Konkursu może zostać każda osoba, która dokona prawidłowego 

zgłoszenia pracy do dnia 07.10.2022 roku w sposób wskazany w dalszej części 

regulaminu (dalej: „Uczestnik”).  

1.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

1.4. Zasady Konkursu zawarte są w Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie 

Organizatora oraz na jego stronie internetowej: parknaukitorus.pl gdzie zamieszczony 

będzie Regulamin. 

1.5. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte 

w Regulaminie. 

     

§2. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU  
   

2.1. Konkurs ”Zostań naukowym youtuberem vol.2” ma na celu rozwijanie zainteresowań 

związanych z naukami ścisłymi, a w szczególności z nowoczesnymi technologiami, 

sztuczną inteligencją, chemią i fizyką oraz pobudzenia kreatywności dzieci i 

młodzieży. 

2.2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie filmu w którym uczestnik samodzielnie 

przedstawia jedno z odkryć naukowych z XXI wieku, które jego zdaniem ma duże 

znaczenie dla rozwoju ludzkości.  

  

§3. UCZESTNICY KONKURSU 

 

3.1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby w wieku do 16 lat, które dokonają 

prawidłowego zgłoszenia prac. 

 

§4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH 
 

4.1. Uczestnik Konkursu może złożyć jedną pracę. 

4.2. Filmy muszą być zamieszczone przez uczestnika w serwisie internetowym YouTube 

lub innym umożliwiającym obejrzenie filmu po udostępnieniu linku, bez konieczności 

ściągania pliku. Film musi mieć status „prywatny” tak, aby do rozstrzygnięcia 

konkursu mógł go obejrzeć tylko uczestnik i członkowie komisji konkursowej.  

4.3. Film nie może być dłuższy niż 5 min. 

4.4. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane 

i nienagradzane, których autorem jest osoba zgłaszająca. 

4.5. Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie. 

4.6. Prace zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr 

osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w 

szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, 

obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających 

przemoc albo tematykę rasistowską, naruszające prawo do prywatności, zawierających 



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

uprawnionych. 

 

 

§5. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

5.1. Pracę należy nadsyłać drogą mailową w postaci linku do filmu przygotowanego przez 

Uczestnika na adres: kontakt@parknaukitorus.pl do dnia 7 października 2022 roku 

(włącznie), w temacie maila należy wpisać frazę „Zostań naukowym youtuberem vol.2”,  

5.2. Mail musi zawierać: 

5.2.1. imię i nazwisko autora, wiek autora, numer telefonu do kontaktu; 

5.2.2. skan lub dobrej jakości zdjęcie wypełnionego  i  podpisanego  formularza  

Oświadczenie opiekuna prawnego autora pracy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

Regulaminu);  

5.2.3. skan lub dobrej jakości zdjęcie wypełnionego  i  podpisanego  „Zgody  opiekuna  

prawnego  autora  pracy  na przetwarzanie i publikację danych osobowych”, 

który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu; 

5.3. Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą 

brały w nim udziału. 

 

§6. PRAWA AUTORSKIE I INNE 

 

6.1. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa 

autorskie majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one 

praw osób trzecich. 

6.2. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 

wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania 

nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.: 

6.2.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo 

egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu; 

6.2.2. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

6.3. Autor wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach 

społecznościowych oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych 

nadesłanej pracy przez Organizatora, a także na wykorzystanie pracy w celach 

promocyjnych i statutowych Organizatora. 

6.4. Organizator oświadcza, że nadesłane prace nie będą wykorzystywane w celach 

zarobkowych, a jedynie w celach edukacyjnych.  

6.5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw 

autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu 

Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika 

w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora. 

 

§7. NAGRODY 

7.1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe o łącznej wartości minimum 

1600,00 zł. Główną nagrodą będzie tablet. 

mailto:kontakt@parknaukitorus.pl


7.2. O nagrodzie oraz sposobie jej odbioru Organizator poinformuje Uczestnika korzystając 

z adresu mailowego, z którego zwycięskie oraz wyróżnione prace zostaną wysłane. 

Dodatkową nagrodą będzie publikacja prac zwycięskich oraz wyróżnionych w mediach 

społecznościowych Organizatora. 

 

§8. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 

8.1 W celu oceny prac Organizator powoła Komisję Konkursową. złożoną z pracowników 

Urzędu Miasta Ciechanów, edukatorów i popularyzatorów nauki. 

8.2 Prace zgłoszone do Konkursu będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami oceny: 

8.2.1 Zgodność pracy z tematem Konkursu; 

8.2.2 Znaczenie odkrycia naukowego; 

8.2.3 Oryginalny pomysł/scenariusz; 

8.2.4 Przystępny sposób opowiadania o odkryciu naukowym, zrozumiały dla 

rówieśników; 

8.2.5 Wskazanie znaczenia danego odkrycia dla rozwoju ludzkości; 

8.2.6 Walory artystyczne filmu i jakość wykonania. 

8.3 Laureatami konkursu zostaną osoby, których prace zostaną najwyżej ocenione przez 

Komisję konkursową. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.  

8.4 Wyniki  Konkursu  zostaną  ogłoszone  do  dnia  14.10.2022 na  stronie 

 internetowej parknaukitorus.pl oraz 

 https://www.facebook.com/ParkNaukiToruswCiechanowie 

 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

9.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma 

z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu. 

9.2 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 

w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją 

drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie. 

9.3 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia 

terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

9.4 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 

o grach hazardowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 888)). 

9.5 Wszelkie informacje na temat konkursu udziela: Marzena Lentowszczyk – Kierownik 

Parku Nauki Torus, tel. 514431042, e-mail:m.lentowszczyk@umciechanow.pl 

 

§10. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 
 

10.1 Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Prezydent Miasta 

Ciechanów z siedzibą Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 

Ciechanów. 

10.2 Kontakt z Inspektorem  Ochrony  Danych  (IOD)  możliwy jest poprzez e-mail: 

iod@umciechanow.pl 

10.3 Dane  osobowe  podane  przez  Uczestnika  konkursu,  będą  przetwarzane  w  celu 

organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach 

Konkursu oraz ich prac  na stronie internetowej  www.umciechanow.pl  oraz w 

http://www.umciechanow.pl/


mediach, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności  wymaganej  przepisami  

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych 

osobowych, zwanego dalej RODO, 

10.4 Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu, którym jest: 

10.4.1 umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, 

10.4.2 umożliwienie przeprowadzenia konkursu, 

10.4.3 opublikowanie informacji o laureatach, 

10.4.4 archiwizacja dokumentów. 

10.5  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. 

RODO. 

10.6 Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w 

Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 

10.7 Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

10.7.1 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

10.7.2 sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także 

prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej; 

10.7.3 ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

10.7.4 wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

10.8 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu 

nagród. 

10.9 Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób 

wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie 

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 

 

 

Dane uczestnika konkursu: 

 

Imię i nazwisko autora pracy: 

 

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

 

Wiek: ………… 

 

Adres zamieszkania: 

 

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

 

 

Dane opiekuna prawnego do kontaktu: 

 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: 

 

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

 

Adres e-mail opiekuna prawnego: 

 

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

 

Numer telefonu do kontaktu: 

 

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

 

 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne: 

 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa przesłana w 

konkursie pt.: „Zostań naukowym youtuberem vol.2”, organizowanym przez Urząd Miasta 

Ciechanów (dalej: „Konkurs”) jest wynikiem samodzielnej pracy autora. Autorowi przysługują 

wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są w żaden sposób 

ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej 

niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na terytorium całego 

świata na następujących polach eksploatacji: 

(a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

(b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; 

(c) użyczenie egzemplarzy utworu; 

(d) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; 



(e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu pt.: „Zostań naukowym 

youtuberem vol.2”, organizowanym przez Urząd Miasta Ciechanów i akceptuję jego warunki. 

 

Oświadczam, że zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności 

nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 

 

Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada 

uczestnik Konkursu. 

 

Zgoda na udział w konkursie 

 

Wyrażam zgodę na udział: 

 

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

(imię i nazwisko autora pracy) 

 

w pt.: „Zostań naukowym youtuberem vol.2”, organizowanym przez Urząd Miasta 

Ciechanów. 

 

 

 

………………………………………………………. 

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 

 

……………………………………………………….. 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

  

  



ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY NA PRZETWARZANIE I 

PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam / nie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska 

autora pracy (imię i nazwisko): 

 

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

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w 

§10 Regulaminu.  

 

 

………………………………………………………. 

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 

 

……………………………………………………….. 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

  

 


