
 
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU 
„ESA dla OSE” 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „ESA dla 

OSE” (dalej: „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut 
Badawczy, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000012938, NIP: 521-04-17-157, REGON: 
010464542 (dalej: „Organizator” lub „NASK”), realizujący projekty Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
(dalej: „OSE”) i Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (dalej: „ESA”).  

3. Konkurs będzie trwał od dnia 29 marca 2021 r. od godz. 08.00 do dnia 18 kwietnia 2021 r. do godz. 
23.59.  

4. Konkurs jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Realizację konkursu dofinansowano ze środków budżetu państwa. 

6. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół, które są podłączone do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  
i jednocześnie przystąpiły do projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa, realizowanego przez NASK.  

7. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy konkursowej, w której Uczestnik odniesie się do 
problemu zanieczyszczenia powietrza i w interesujący sposób zaapeluje o aktywne przeciwdziałanie 
problemowi smogu, w formie zgodnej z właściwą Uczestnikowi kategorią wiekową:  

a. uczniowie klas I–III szkół podstawowych – zdjęcie bądź skan pracy plastycznej wykonanej dowolną 
techniką malarską lub rysunkową na kartce formatu minimum A4 lub w dowolnym programie 
graficznym; 

b. uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych – mem, GIF lub film o długości maksymalnie 30 sekund, 
przygotowane przy użyciu dostępnych aplikacji; 

c. uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych – mem, GIF lub film trwający maksymalnie 1 minutę, 
przygotowany przy użyciu dostępnych aplikacji; 

d. uczniowie szkół ponadpodstawowych – mem, GIF lub film trwający maksymalnie 1 minutę, 
przygotowany przy użyciu dostępnych aplikacji;  

e. uczniowie szkół specjalnych – zdjęcie bądź skan pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką 
malarską lub rysunkową na kartce formatu minimum A4 lub w dowolnym programie graficznym; 

(dalej: „Praca konkursowa”). 

8. Celem Konkursu jest:  
a. podniesienie wśród uczniów świadomości dotyczącej zanieczyszczenia powietrza i sposobów walki 

ze smogiem;  

b. wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych i zachęcanie do korzystania z programów i urządzeń 
cyfrowych;  

c. rozwój kreatywności, wyobraźni i zachęcanie do pracy twórczej.  
 

§ 2 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych i średnich z placówek, które 

zostały włączone jednocześnie do projektów OSE i ESA (dalej łącznie: „Uczestnik”).  



 
 
 

 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe, przez które 
rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz 

osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

3. Zgłoszenia w konkursie dokonuje nauczyciel, który pełni funkcję koordynatora programu ESA na terenie 
szkoły, lub inny nauczyciel zaangażowany w realizację projektu ESA, za pomocą formularza dostępnego 
pod adresem: esa.nask.pl/konkurs, zawierającego:  

a. Pracę konkursową Uczestnika;  

b. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu.  

4. Zgłoszenie konkursowe powinno zostać wypełnione przez nauczyciela.  

5. Plik zawierający Pracę Konkursową powinien być zapisany w jednym z następujących formatów: tif, tiff, 
bmp, jpg, jpeg, gif, png, eps, raw, cr2, nef, orf, sr2, mp4, mov, wmv, flv, avi, avchd, webM, MKV. Rozmiar 
załączonego pliku zawierającego Pracę Konkursową nie może przekraczać 200 MB.  

6. Zgoda na przetwarzanie danych Uczestnika musi zostać wypełniona i podpisana przez rodzica/opiekuna 
prawnego w przypadku Uczestników, którzy mają mniej niż 16 lat. Uczestnicy mający ukończone 16 lat 
samodzielnie wypełniają i podpisują zgodę na przetwarzanie danych. Wypełnienie i podpisanie zgody 
jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i akceptacją jego zapisów.  

7. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną indywidualnie stworzoną Pracę konkursową.  
8. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

a. zgodność z tematem;  

b. wprowadzenie elementu aktywnego przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza; 

c. oryginalność i pomysłowość. 

9. Nadesłanie Pracy konkursowej, na której widoczna będzie jakakolwiek osoba, równoznaczne będzie  
z oświadczeniem Uczestnika (lub jego rodzica, w przypadku gdy Uczestnik ma mniej niż 16 lat), iż posiada 
on zgodę osoby tam widniejącej opublikowanie jej wizerunku i publiczną ekspozycję w ramach 
Konkursu.  

10. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobowe 
jury.  

11. Spośród wszystkich nadesłanych Prac konkursowych jury nagrodzi po 3 prace w każdej kategorii 

wiekowej. Dopuszcza się ponadto przyznanie dodatkowych wyróżnień.  

12. Jednemu Uczestnikowi przysługuje jedna nagroda. 

13. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 14 maja 2021 r. Lista laureatów, zawierająca 
imiona i nazwiska, klasę i nazwę szkoły, zostanie opublikowana na stronie Organizatora esa.nask.pl  
w zakładce „Konkurs”. Ponadto Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą 
elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu konkursowym adres e-mail.  

14. Zgłoszenia nadesłane po terminie, tj. po 18 kwietnia 2021 r. po godzinie 23.59 lub w liczbie i w sposób 
inny niż określony w Regulaminie lub przez osoby, które nie spełniają wymagań niniejszego regulaminu, 
nie będą podlegały ocenie.  

15. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  
 

§ 3 
NAGRODY 

1. Jury Konkursu przyzna następujące nagrody w każdej kategorii konkursowej:  
a. za I miejsce: zestaw klawiatura + myszka Logitech MK295 Silent Wireless Combo oraz 

słuchawki bezprzewodowe Sony WH-CH510 i zestaw gadżetów firmowych, o łącznej wartości 

454 zł brutto;  
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b. za II miejsce: głośnik Bluetooth Maxcom MX301 Momotombo, powerbank Midocean MO8839 

o poj. 8000 mAh oraz zestaw gadżetów firmowych, o łącznej wartości 331 zł brutto;  

c. za III miejsce: zestaw klawiatura + myszka Logitech MK295 Silent Wireless Combo i zestaw 

gadżetów firmowych, o łącznej wartości 269 zł brutto.  

2. Wszystkie nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na ekranach w szkołach sieci ESA oraz zostaną 
opublikowane na stronie esa.nask.pl oraz ekranach znajdujących się w siedzibie Organizatora. 

3. W przypadku możliwości przyznania dodatkowych wyróżnień w konkursie Organizator przekaże 

wyróżnionym Uczestnikom zestawy gadżetów firmowych i ogłosi to na stronie esa.nask.pl. 

4. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną ani prawo do nich nie może być 
przeniesione na żadną osobę trzecią.  

5. Organizator wyśle nagrody laureatom Konkursu na adres szkoły wskazany w Zgłoszeniu konkursowym 
nie później niż do 4 czerwca 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 6.  

6. W przypadku braku możliwości dostarczenia nagrody we wskazanym terminie z przyczyn niezależnych 
od Organizatora, nagroda zostanie przekazana w terminie późniejszym, w szczególności po 
poinformowaniu przez szkołę, że zostały zniesione ograniczenia w jej funkcjonowaniu. 

 
§ 4 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia 

wyników Konkursu. Za dzień oficjalnego ogłoszenia wyników uznaje się dzień ogłoszenia wyników 
Konkursu na portalu esa.nask.pl. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą 
rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora.  

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię i nazwisko Uczestnika, nazwę i adres szkoły, oraz przyczynę 
reklamacji, treść żądania reklamacyjnego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.  

3. Reklamację należy przesłać w formie elektronicznej na adres konkurs.esa@nask.pl, w temacie wpisując: 

Konkurs „ESA dla OSE – reklamacja”.  

4. Organizator powoła komisję wewnętrzną, której zadaniem będzie przeprowadzenie ewentualnych 
procedur reklamacyjnych. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom czy 
dalszym zaskarżeniom.  

5. Odpowiedź Organizatora na reklamację zostanie wysłana najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
reklamacji przez Organizatora na adres e-mail składającego reklamację.  

 
§ 5 

PRAWA AUTORSKIE 
1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:  

a. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej Pracy konkursowej  
(w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);  

b. nadesłana Praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej twórczości;  
c. nadesłana Praca konkursowa jest oryginalna, dotychczas niepublikowana i nienagradzana  

w innych konkursach;  
d. nadesłana Praca konkursowa nie będzie naruszała praw autorskich oraz jakichkolwiek innych 

praw osób trzecich.  
2. W przypadku, gdy wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanej Pracy konkursowej narusza 

prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, Uczestnik zobowiązany będzie do 
wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich ewentualnych szkód, jakie poniesie lub może ponieść  
z tego tytułu Organizator Konkursu lub osoby trzecie oraz do zaspokojenia wszelkich prawnie 
uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przysługujących Organizatorowi lub osobom trzecim.  

https://esa.nask.pl/
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3. Uczestnik oświadcza, że z chwilą wzięcia udziału w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, 
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z Pracy konkursowej 

według uznania Organizatora, obejmującej:  

a. wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Pracy konkursowej w całości lub w części;  

b. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu 
każdej techniki, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki 
cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Pracy konkursowej, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w dowolnej liczbie 
egzemplarzy, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia;  

c. obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Pracę konkursową utrwalono,  
w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawę;  

d. rozpowszechnianie Pracy konkursowej, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, 
wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet, m.in. na stronie esa.nask.pl oraz 
www.nask.pl i w ramach profilów Organizatora prowadzonych w serwisach Facebook i Twitter;  

e. wykorzystywanie Pracy konkursowej do celów reklamowych, promocyjnych oraz 
informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym na ulotkach, w Internecie, prasie,  
w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych.  

4. Dodatkowo Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania 
dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Pracy konkursowej, w szczególności poprzez dokonywanie 
jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań i rozporządzanie nimi wg 
uznania Organizatora na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3 powyżej.  

5. W przypadku stwierdzenia wad prawnych nadesłanej Pracy konkursowej, zwłaszcza naruszenia praw 
autorskich osób trzecich, Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo odrzucenia zgłoszonej Pracy 
konkursowej – a w przypadku ujawnienia tego faktu po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagrody – do 
anulowania swojej decyzji i żądania zwrotu nagrody oraz ujawnienia informacji o zaistniałym fakcie.  

6. Przystępując do Konkursu, Uczestnik w przypadku przyznania nagrody wyraża zgodę na publikację 
swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, informacji, do której szkoły i klasy uczęszcza 
Uczestnik, oraz nadesłanej Pracy konkursowej na wszelkich stronach internetowych według wyboru 
Organizatora, w szczególności na stronach: esa.nask.pl oraz www.nask.pl, a także na profilach 
Organizatora prowadzonych w serwisach Facebook i Twitter.  

 
§ 6 

DANE OSOBOWE 
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć 

Komputerowa –  Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12; 
kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB: iod@nask.pl. 

2. NASK-PIB będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, 
odręczny podpis oraz imię i nazwisko Rodzica Uczestnika i odręczny podpis; dane będą przetwarzane na 
podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) udzielonej przez Rodzica Uczestnika lub 
Uczestnika Konkursu, do celów związanych ze zgłoszeniem uczestnictwa oraz udziałem w Konkursie, w 
tym informowania o szczegółach organizacyjnych i ewentualnych zmianach w programie Konkursu, 
wysyłki nagród oraz publikacji listy laureatów na stronie esa.nask.pl (opublikowana lista laureatów 
Konkursu będzie obejmować imię i nazwisko laureata). 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępnione przez NASK-PIB podmiotom 
świadczącym NASK-PIB usługi lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, związane z obsługą 
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Konkursu i procesu rejestracji jego Uczestników; dane osobowe laureatów Konkursu w zakresie: imię i 
nazwisko, zostaną opublikowane na stronie esa.nask.pl. 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu i 
wysyłki nagród, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje  prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne; Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wycofania 
udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w tym celu należy poinformować organizatora 
Konkursu na adres: konkurs@esa.nask.pl. 

7. Wycofanie udzielonej zgody przed zakończeniem Konkursu skutkować może niedopuszczeniem 
Uczestnika do udziału w Konkursie lub jego odpowiedniej części; dotyczy to także niepodania przez 
Uczestnika danych wymaganych lub podania danych nieprawidłowych lub niekompletnych. 

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani 
innego podobnego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. 

 
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem 

esa.nask.pl/konkurs.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, o ile 
nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 
wskazanym każdorazowo przez Organizatora. Zmiana regulaminu zostanie opublikowana w taki sam 
sposób, w jaki był ogłoszony regulamin.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie Prac konkursowych 
spowodowane problemami technicznymi nieleżącymi po stronie Organizatora.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021 r.  
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego.  
 
 
Załączniki do regulaminu:  
 
Załącznik nr 1 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
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Załącznik nr 1 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Jako uczeń szkoły: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
[tu wpisać nazwę szkoły] 

wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w związku z udziałem w konkursie pod nazwą  
„ESA dla OSE” (dalej: „Konkurs”), organizowanym przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową –  Państwowy Instytut 
Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12. 
Przyjmuję do wiadomości, że : 
– administratorem moich danych osobowych jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa –  Państwowy Instytut 
Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB: 
iod@nask.pl; 
– NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, odręczny podpis, dane będą przetwarzane 
na podstawie mojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do celów związanych ze zgłoszeniem uczestnictwa oraz 
moim udziałem w Konkursie, w tym informowania mnie o szczegółach organizacyjnych i ewentualnych zmianach w 
programie Konkursu oraz w celu przesłania nagrody konkursowej w przypadku wygranej;  
– moje dane osobowe mogą być udostępnione przez NASK-PIB podmiotom świadczącym NASK-PIB usługi lub 
udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, związane z obsługą Konkursu i procesu rejestracji jego uczestników; 
– ww. dane osobowe będą przetwarzane przez okres przygotowania Konkursu, jego przeprowadzenia i wysyłki nagród, 
jednakże nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021roku; 
– mam  prawo żądania dostępu do moich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz 
przenoszenia danych; 
– podanie danych osobowych jest dobrowolne; przysługuje mi prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
w tym celu należy poinformować organizatora Konkursu na adres: konkurs@esa.nask.pl;  
– wycofanie udzielonej zgody przed zakończeniem Konkursu skutkować może niedopuszczeniem mnie do udziału w 
Konkursie lub jego odpowiedniej części; dotyczy to także niepodania przeze mnie danych wymaganych lub podania danych 
nieprawidłowych lub niekompletnych; 
– przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
– moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podobnego podejmowania 
decyzji w sposób zautomatyzowany. 
 
                                                                                                              ………………………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis Uczestnika Konkursu 
 
 

Zgoda rodzica/innego przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu* 
 
Niniejszym oświadczam, że jestem pełnoprawnym przedstawicielem ustawowym osoby niepełnoletniej, której dotyczy 
niniejsza zgoda. Po zapoznaniu się z powyższą treścią wyrażam akceptację i w imieniu Uczestnika Konkursu zgadzam się na 
opisane przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w konkursie pod nazwą „ESA dla OSE”  (dalej: 
„Konkurs”), organizowanym przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową –  Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12. 
Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z powyższą szczegółową informacją związaną z udzieloną przeze mnie zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych. 
 
..…………………………………………………………………………………………….           ……………………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica/innego przedstawiciela ustawowego                           Data i czytelny podpis 
 

*wypełnia rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy, jeśli Uczestnik nie ukończył 16 r.ż. 


