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REGULAMIN 
VIII KONKURSU plastycznego „Odkrywca Światów i TY możesz zostać Kopernikiem”  

realizowanego w ramach Wirtualnej Akademii Astronomii  
 

Zagadnienia Ogólne 
1. Głównym organizatorem Konkursu jest Zespół Wirtualnej Akademii Astronomii z siedzibą w Instytucie Fizyki 

Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 48, 45-052 Opole. 

2. Komitet Organizacyjny powołany jest przez Zespół Wirtualnej Akademii Astronomii (WAA).  

3. Celem Konkursu jest popularyzacja astronomii wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i średnich oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych 

4. Konkurs ma charakter ogólnopolski. 

5. Konkurs przeznaczony realizowany jest na 3 poziomach: 

a) poziom podstawowy 1– uczniowie szkół podstawowych klasy 1-4 , 
b) poziom podstawowy 2– uczniowie szkół podstawowych klasy 5-8 , 
c) poziom  średni – uczniowie szkół średnich. 

6. Środki finansowe przewidziane na organizację Konkursu i nagrody pochodzą Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Opolskiego i od sponsorów. Nie jest pobierana opłata 
konkursowa od uczestnika konkursu. 

7. Zadania Komitetu Organizacyjnego Konkursu: 
a) Ustalenie zasad przyznawania nagród laureatom Konkursu. 
b) Przygotowanie materiałów informacyjnych zamieszczanych na stronie internetowej 

dotyczącej Konkursu. 
c) Opracowanie materiałów informacyjnych. 

 
Terminarz konkursu 

 Ogłoszenie konkursu:  20.04.2022 r. 

 Nadsyłanie prac  10.05.2022.r. 

 Ogłoszenie wyników na stronie Opolskiego Festiwalu Nauki (festiwal.opole.pl) 12.05.2022 r. 

 Wręczenie nagród podczas NOCY NAUKI,   13.05.2022 r. 
 

Zasady przeprowadzenia Konkursu w szkołach 
1. Uczestnictwo ucznia w Konkursie powinna zgłosić szkoła do której uczeń uczęszcza lub inna 

jednostka kulturalno-oświatowa. Nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników startujących  
z jednej szkoły lub jednostki kulturalno-oświatowej. Jeden uczestnik może wysłać tylko jedną pracę. 

2. W przypadku indywidualnego uczestnictwa w Konkursie, Ucznia może zgłosić rodzic (opiekun 
prawny). 

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia formularza zgłoszeniowego (zał. 1.) i wyrażenia zgody 
na przetwarzanie danych osobowych.  



      
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki 

 

 

Wirtualna  Akademia  Astronomii   
Instytut Fizyki UO i Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Oleska 48, 45-052 Opole,  

tel. 774527250. tel. kom. 605512623 www.fizyka.uni.opole.pl/odkrywca e-mail: odkrywca@uni.opole.pl 

4. Konkurs obejmuje samodzielnie wykonane prace plastyczne w formacie A3 wykonane  
w dowolnej technice nawiązujące do tematu konkursu „Odkrywca Światów”. Prace powinny 
posiadać metrykę identyfikującą artystę delikatnie przymocowaną do tyłu pracy (tak aby nie 
uszkodziło pracy) : 

VI Konkurs plastyczny „Odkrywca Światów i Ty możesz zostać Kopernikiem” 

Tytuł pracy :  

Imię i Nazwisko autora:   Wiek:  

Szkoła lub jednostka 
kulturalno-oświatowa 

 Klasa:  

Imię i Nazwisko 
opiekuna: 

 

Adres do wysyłki 
nagrody 

 

 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wirtualnej Akademii Astronomii i 
Opolskiego Festiwalu Nauki w terminie określonym w Terminarzu Konkursu. 

6. Prace oceniać będą pracownicy/studenci/doktoranci Uniwersytetu Opolskiego i zespół Wirtualnej 
Akademii Astronomii. W Jury będą przedstawiciele dziedzin artystycznych  
i astronomicznych.  

7. Osoby, które wyróżnią się liczbą uzyskanych punktów, otrzymują nagrody, które wręczone zostaną 
13.05.2022 r. podczas trwania Nocy Nauki w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego (ul. Oleska 
48, Opole). W przypadku braku możliwości organizacji Nocy Nauki w budynku Uniwersytetu 
Opolskiego, ze względu na sytuację epidemiologiczną, nagrody zostaną wysłane pocztą na podany 
adres na metryce.  

8. Odwołania dotyczące wyników muszą być zgłoszone w terminie 7 dni  od daty ogłoszenia wyników 
Konkursu. Odwołania, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.. 

 

Zespół Wirtualnej Akademii Astronomii 
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Formularz zgłoszeniowy 
VIII KONKURSU plastycznego „Odkrywca Światów i Ty możesz zostać Kopernikiem” realizowanego w 

ramach Wirtualnej Akademii Astronomii  i Opolskiego Festiwalu Nauki  

Imię i nazwisko ucznia:  

Data urodzenia:   

Adres zamieszkania  

(ulica, kod, miasto) 
 

e-mail:  

Telefon kontaktowy:  

Szkoła do której uczęszcza 

uczeń: 
 

Klasa:   

Nauczyciel prowadzący 

Prawny opiekun* 
 

Telefon kontaktowy do 

Nauczyciela prowadzącego  

Prawnego opiekuna* 

 

e-mail  

* niepotrzebne skreślić 
 

 

Klauzula zgody: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu prowadzenia i administrowania 

procesami rekrutacji na wydarzenia organizowane podczas Festiwalu Nauki. 

  

Klauzula Informacyjna  

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. 

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (inspektora ochrony danych) nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, dane kontaktowe: iod@uni.opole.pl lub formularz na stronie : 

http://iod.uni.opole.pl/kontakt/, lub pisemnie na adres: Uniwersytet Opolski pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. 

 

3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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 Nr 119, str. 1) 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz nie będą 

przekazywane do państw trzecich; 

6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla których zostały zebrane; 

http://iod.uni.opole.pl/kontakt/
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7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie; 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza obowiązujące przepisy; 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przeniesienie prawa autorskich do zgłoszonej pracy na rzecz Uniwersytetu Opolskiego. 

 

Akceptuję regulamin VII KONKURSU plastycznego „Odkrywca Światów” 

 

 

 

 

 ………….................………………  

 data i podpis ucznia 

 

 

 

 

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

 imię i nazwisko prawnego opiekuna data i podpis  

 (proszę wypełnić drukowanymi literami) prawnego opiekuna  

 

 


