Regulamin konkurs „Kopalnia Wiedzy JSW 2019"
dalej zwany Regulaminem
§ 1.

Informacje ogólne o konkursie

1. Celem konkursu "Kopalnia Wiedzy JSW 2019" (dalej zwanego Konkursem) jest podnoszenie
świadomości i zmiana nawyków Polaków w zakresie ochrony środowiska oraz zdrowego stylu życia,
a w szczególności edukacja dzieci, w tym propagowanie nauk ścisłych i przyrodniczych.
2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Kopalnia Wiedzy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.”.
Partnerem Konkursu jest magazyn National Geographic Kids.
3. Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 18 maja 2019 roku oraz rozstrzygnięty do dnia 7 listopada 2019
roku, przy czym:
1) prace konkursowe mogą być przesyłane od 21 maja do 21 października 2019 roku;
2) prace konkursowe zostaną ocenione w okresie od 22 października do 7 listopada 2019 roku;
3) wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w okresie od 15 do 22 listopada 2019 roku;
4) uczestnicy będą mogli wykorzystać nagrody w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 30 czerwca
2020 (nagrody związane z wycieczkami i pokazami) i 31 grudnia 2020 roku (prenumerata).
4. Konkurs skierowany jest do dzieci biorących udział indywidualnie (Konkurs Indywidualny) oraz w
grupach (Konkurs Grupowy).
5. Konkurs Indywidualny rozstrzygany będzie odrębnie dla dwóch grup uczestników:
1) Rodzina Kopalni Wiedzy JSW – Konkurs Indywidualny dla uczestników z gmin: JastrzębieZdrój, Pawłowice Śląskie, Ornontowice, Suszec, Knurów, Mszana;
2) Przyjaciele Kopalni Wiedzy JSW – Konkurs Indywidualny dla uczestników z całej Polski;
przy czym osoby z gmin wskazanych w punkcie 1) powyżej mogą dokonać swobodnego wyboru
grupy, w ramach której zgłaszają prace konkursową, jednakże niemożliwy jest jednoczesny udział
tej samej osoby w obydwu grupach.
§ 2.

Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 11 lat.
2. W Konkursie Indywidualnym mogą brać udział wyłącznie dzieci, spełniające warunek, o którym
mowa w ustępie poprzedzającym, których opiekunowie prawni na piśmie:
1) wyrażą zgodę na udział podopiecznego w Konkursie,
2) zaakceptują postanowienia Regulaminu.
Wzór oświadczenia opiekuna prawnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. W Konkursie Grupowym udział mogą brać zespoły ze szkół podstawowych z siedzibą w
województwie śląskim, składające się z od 10 do 30 uczniów spełniających kryteria, o których mowa
w ustępach poprzedzających, pod opieką nauczyciela, zwanego dalej Opiekunem. Za zgodą
Organizatora w skład zespołu mogą wchodzić uczniowie młodsi lub starsi niż wskazani w § 2 ust. 1
Regulaminu.
4. Opiekun zobowiązany jest zebrać zgody opiekunów prawnych członków zespołu na udział dzieci w
Konkursie. Wzór oświadczenia opiekuna prawnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
§ 3.

Udział w Konkursie

1. Zgłoszenia do Konkursu Indywidualnego uczestnicy dokonują za pośrednictwem formularza
dostępnego na stronie www.kopalniawiedzyjws.pl:
1) podając dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail;
2) dokonując wyboru jednej z dwóch grup konkursowych:
a) Rodzina Kopalni Wiedzy JSW,
b) Przyjaciele Kopalni Wiedzy JSW;
3) dołączając oświadczenie opiekuna prawnego sporządzone na formularzu stanowiącym
załącznik nr 1 do Regulaminu.
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z opiekunem prawnym uczestnika w trakcie trwania
Konkursu, np. w celu potwierdzenia zgłoszenia do Konkursu Indywidualnego lub w innych sprawach
związanych z jego przebiegiem.
3. Zgłoszenia zespołu do Konkursu Grupowego dokonuje Opiekun za pośrednictwem formularza
dostępnego na stronie www.kopalniawiedzyjws.pl podając:
1) dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy Opiekuna;
2) informacje o szkole, którą reprezentuje zespół (nazwa, adres, inne dane kontaktowe);
3) liczebność zespołu;
oraz dołączając oświadczenie Opiekuna sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do
Regulaminu.
4. Z jednej szkoły mogą zostać zgłoszone maksymalnie 2 zespoły.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Opiekunem w celu potwierdzenia zgłoszenia do
Konkursu Grupowego oraz w innych sprawach związanych z przebiegiem Konkursu, np.
ogłoszeniem wyników, omówieniem zgłoszonej pracy lub prac.
6. Po zgłoszeniu zespołu Opiekun może zgłosić zmianę liczebności zespołu oraz zmianę danych
Opiekuna, kontaktując się bezpośrednio z Organizatorem. Przy czym Organizator zastrzega sobie
prawo do potwierdzenia zmiany danych Opiekuna poprzez bezpośredni kontakt ze szkołą wskazaną
w zgłoszeniu.
§ 4.

Prace konkursowe

Zadaniem uczestników Konkursu jest rozwiązanie zadania konkursowego oraz przesłanie pracy
konkursowej na adres e-mail: info@kopalniawiedzyjsw.pl w terminie do dnia 7 listopada 2019 roku.
Prace przesłane w innej formie oraz po terminie nie będą podlegały ocenie.
1. Prace konkursowe mogą być przesyłane wyłącznie przez uprzednio zgłoszonych Uczestników
Konkursu Indywidualnego oraz Opiekunów zespołów zgłoszonych do Konkursu Grupowego. Prace
konkursowe nadesłane przez osoby inne niż wskazane w zdaniu poprzedzającym nie będą
podlegały ocenie.
2. Zadania Konkursowe będą publikowane w trzech numerach National Gographic Kids ukazujących
się w kioskach:
1) po dniu 21 maja 2019 roku - temat zadania: „Temperatura Ziemi”;
2) po dniu 20 sierpnia 2019 roku - temat zadania: „Niemarnowanie żywności”;
3) po dniu 17 września 2019 roku - temat zadania: „Ochrona pszczół”.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematów w trakcie realizacji Konkursu.
3. W terminie do 14 dni po ukazaniu się numeru National Gographic Kids zadania konkursowe zostaną
również opublikowane na stronie www Konkursu oraz przesyłane do zgłoszonych uczestników i
zespołów na adresy e-mail podane w trakcie rejestracji.
4. Każdy zgłoszony uczestnik i każdy zgłoszony zespół może wykonać jedno lub więcej zadań
konkursowych. W przypadku wykonania przez uczestnika, lub zespół więcej niż jednego zadania
konkursowego uczestnik lub zespół będzie klasyfikowany na podstawie najlepiej ocenionego
zadania (zadania, za które przyznana została największa liczba punktów).
§ 5.

Ocena nadesłanych prac konkursowych

1. Nadesłane prace konkursowe oceniane będą przez
uwzględnieniem możliwości dzieci w określonym wieku.

doświadczonych

pedagogów,

z

2. Nadesłane prace będą oceniane pod względem:
1) poprawności merytorycznej, wiedzy i zakresu w jakim temat został objęty (35 punktów);
2) zgodności z celem (15 punktów);
3) kreatywności (25 punktów);
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4) staranności wykonania (15 punktów);
oraz dodatkowych kryteriów obejmujących walory estetyczne i językowe (10 punktów).
§ 6.

Nagrody

1. Nagrody zostaną przyznane za zajęcie trzech pierwszych miejsc w trzech grupach:
1) Konkurs Indywidualny - Rodzina Kopalni Wiedzy JSW;
2) Konkurs Indywidualny - Przyjaciele Kopalni Wiedzy JSW;
3) Konkurs Grupowy.
2. W Konkursie Indywidualnym, w obydwu grupach, nagrodami są:
1) I miejsce - Tablet
2) II miejsce – Teleskop (powiększenie nawet 525-krotne!)
3) III miejsce – Słuchawki bezprzewodowe
3. W Konkursie Grupowym, nagrodami są:
1) I miejsce
a) wycieczka do zespołu biorącego udział w Konkursie do Centrum Nauki Kopernik, lub
Energylandii, lub innego miejsca (na wniosek Opiekuna zaakceptowany przez
Organizatora) obejmująca koszty biletów wstępu oraz dojazd autokarem
b) pokaz naukowy w szkole,
c) aparat fotograficzny dla szkoły
d) roczna prenumerata magazynu National Geographic Kids dla szkoły;
2) II miejsce:
a) bilety do kina dla zespołu biorącego udział w Konkursie wraz z dojazdem,
b) pokaz naukowy w szkole,
c) projektor multimedialny dla szkoły,
d) roczna prenumerata magazynu National Geographic Kids dla szkoły;
3) III miejsce:
a) pokaz naukowy w szkole,
b) mini wieża dla szkoły
c) roczna prenumerata magazynu National Geographic Kids dla szkoły;
§ 7.

Prawa autorskie

1. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż uczestnikowi /
zespołowi przesyłającemu prace przysługują do niej pełne autorskie prawa majątkowe i nie narusza
ona majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
2. Organizator, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. oraz magazyn National Geographic Kids
zastrzegają sobie prawo do zwrócenia się do autorów nadesłanych prac o zgodę na jej publikację
w całości lub części, a autor lub autorzy zobowiązani są zgody takiej nieodpłatnie udzielić oraz
współpracować przy dostosowaniu pracy do publikacji.
§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, oraz na stronach Konkursu
www.kopalniawiedzyjsw.pl
2. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: info@kopalniawiedzyjsw.pl
3. Konkurs realizowany jest na zlecenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w JastrzębieZdroju (kod pocztowy: 44-330) przy ulicy Aleja Jana Pawła II 4, zarejestrowanej w Krajowym
Rejestrze Sądowym, rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla w Gliwicach,
X wydział gospodarczy KRS, pod numerem 0000072093, NIP: 6330005110.
4. Organizatorem konkursu jest European Business Dialogue Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie (kod
pocztowy: 02-972) przy ul. Sarmacka 15/100, 02-972 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym, rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XIII wydział gospodarczy pod numerem 0000263871, kapitał zakładowy 50.000,- PLN,
NIP: 9512195052 (Organizator).
5. Wszelkie odwołania i zastrzeżenia powinny być niezwłocznie zgłaszane do Organizatora.
Odwołania zostaną rozpatrzone przez Zarząd Organizatora w porozumieniu z przedstawicielem
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do
Zarządu Organizatora i nie przysługuje od niej odwołanie.
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6. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych
(Dz.U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z póz. zm.). W sprawach nieuregulowanych niniejszym
regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie poprzez dokonanie jego
zmiany w miejscach udostępnienia oraz przesłanie stosownej informacji do wszystkich
zarejestrowanych Uczestników oraz opiekunów wszystkich zgłoszonych zespołów.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
_________, dnia ____________ 2019 r.
________________________ PESEL __________
(imię, nazwisko i PESEL opiekuna lub rodzica)
e-mail: __________________, tel: _____________
rodzice / opiekun prawny:
________________________ PESEL __________
(dalej Dziecko)
European Business Dialogue Sp. z. o.o.
ul. Herbu Janina 3a/28
02-972 Warszawa
NIP: 9512195052
(dalej Organizator)
Oświadczenia opiekuna prawnego Dziecka
§ 1.
Ja, opiekun prawny / rodzic Dziecka, oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami regulaminu
konkurs „Kopalnia Wiedzy JSW 2019", dalej zwanego Konkursem, akceptuję jego postanowienia i
wyrażam zgodę na udział Dziecka w Konkursie. Jednocześnie wyrażam zgodę na:
1) przetwarzanie danych osobowych Dziecka, w takim zakresie w jakim będzie to służyło realizacji
Konkursu, wręczeniu nagród oraz informowaniu o osobach nagrodzonych;
2) utrwalenie przez Organizatora, lub inne osoby działające na zlecenie Organizatora, wizerunku
Dziecka na filmie oraz zdjęciach wykonywanych w trakcie wręczenia nagród Konkursu;
3) wykorzystanie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. (dalej JSW), Organizatora oraz inne osoby
działające na zlecenie Organizatora, wizerunku Dziecka w materiałach informacyjnych Konkursu
oraz JSW.
§ 2.
Zgoda, o której mowa w § 1 pkt. 3) niniejszego oświadczenia jest ograniczona pod względem celu
rozpowszechniania zdjęć i filmów, które mogą być wykorzystane wyłącznie w celu pokazania przebiegu
Konkursu, jego zwycięzców oraz projektu w ramach, którego Konkurs jest organizowany. Zgoda nie jest
natomiast ograniczona pod względem czasowym i terytorialnym oraz obejmuje zgodę na publikowanie,
rozpowszechnianie i zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, także
wraz z wizerunkami innych osób.
§ 3.
Zgody na wykorzystanie wizerunku Dziecka udzielam nieodpłatnie, a prawa wynikające z niniejszego
oświadczania, mogą być przenoszona na inne podmioty, pod warunkiem zachowania ograniczeń, o
których mowa w § 2 niniejszego Zezwolenia.

_______________________________________________
(czytelny podpis opiekuna prawnego lub obojga rodziców)

Podstawa prawna:
1) Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późń. zm.)
2) Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późń. zm.)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
_________, dnia ____________ 2019 r.
________________________ PESEL __________
(imię, nazwisko i PESEL Opiekuna)
e-mail: __________________, tel: _____________
reprezentujący zespół ze szkoły:
________________________
________________________
________________________
(dalej Szkoła)
European Business Dialogue Sp. z. o.o.
ul. Herbu Janina 3a/28 02-972 Warszawa
NIP: 9512195052
(dalej Organizator)
Oświadczenia Opiekuna zespołu
§ 1.
Ja, Opiekun zespołu ze Szkoły oświadczam że zapoznałem się z postanowieniami regulaminu konkurs
„Kopalnia Wiedzy JSW 2019", dalej zwanego Konkursem i akceptuję jego postanowienia. Jednocześnie
oświadczam, że rodzice oraz opiekunowie prawni wszystkich dzieci wchodzących w skład zespołu
złożyli na moje ręce wypełnione i podpisane oświadczenia sporządzone według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wyrażam zgodę na:
1) utrwalenie przez Organizatora, lub inne osoby działające na zlecenie Organizatora, mojego
wizerunku na filmie oraz zdjęciach wykonywanych w trakcie wręczenia nagród Konkursu;
2) wykorzystanie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. (dalej JSW), Organizatora oraz inne osoby
działające na zlecenie Organizatora, mojego wizerunku w materiałach informacyjnych Konkursu
oraz JSW.
§ 2.
Zgoda, o której mowa w § 1 pkt. 3) niniejszego oświadczenia jest ograniczona pod względem celu
rozpowszechniania zdjęć i filmów, które mogą być wykorzystane wyłącznie w celu pokazania przebiegu
Konkursu, jego zwycięzców oraz projektu w ramach, którego Konkurs jest organizowany. Zgoda nie jest
natomiast ograniczona pod względem czasowym i terytorialnym oraz obejmuje zgodę na publikowanie,
rozpowszechnianie i zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, także
wraz z wizerunkami innych osób.
§ 3.
Zgody na wykorzystanie mojego wizerunku udzielam nieodpłatnie, a prawa wynikające z niniejszego
oświadczania, mogą być przenoszona na inne podmioty, pod warunkiem zachowania ograniczeń, o
których mowa w § 2 niniejszego Zezwolenia.

_______________________________________________
(czytelny podpis opiekuna prawnego lub obojga rodziców)

Podstawa prawna:
1) Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późń. zm.)
2) Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późń. zm.)
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