
REGULAMIN KONKURSU

Stypendium obozów astronomicznych
Almukantaratu

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu organizowanego pod nazwą "Stypendium
obozów astronomicznych Almukantaratu".

2. Konkurs będzie ogłaszany za pośrednictwem portalu Facebook, Instagram, strony
oboz.almukantarat.pl i obozliceum.almukantarat.pl, a prace będą zbierane drogą mailową.
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy
Facebook oraz Instagram, ani z nimi związany.

3. Organizatorem i Fundatorem Konkursu jest Klub Astronomiczny Almukantarat, ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa, NIP: 521-14-88-343, REGON: 011859538

4. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.

5. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu.

6. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie posiadają
pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego
prawnego opiekuna.

7. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu i w pełni go akceptuje.

8. Konkurs kierowany jest do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł
zgodnie z §4.

§2.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (dane
kontaktowe podane powyżej w § 1 ust. 4 Regulaminu). Dane Uczestników są przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu – wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania
i doręczenia nagrody oraz innych celach rozliczeniowych związanych z organizacją konkursu.

2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest realizacja umowy
o treści zawartej w Regulaminie Konkursu, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 pkt. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Podanie



danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w
Konkursie.

3. Udział Uczestnika w Konkursie wiąże się z podaniem oraz przetwarzaniem następujących
danych osobowych:

a) imienia i nazwiska,

b) adresu e-mail (na potrzeby doręczenia nagrody),

c) oświadczenia o liczbie członków rodziny,

d) dokumentów poświadczających dochód w rodzinie, zgodnie z ….

4. Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte z wszelkich baz informatycznych stworzonych
przez Organizatora na potrzeby Konkursu w terminie 60 dni od zakończenia Konkursu.
Powyższe nie dotyczy:

a) danych osobowych Laureatów Konkursu, których przetwarzanie będzie konieczne do celów
realizacji przyznanych Zwycięzcom nagród oraz do celów podatkowych – przez okres, w jakim
organy podatkowe mogą przeprowadzić odpowiednią kontrolę, tj. przez okres 5 (pięciu) lat,
licząc od końca roku, w którym zakończył się Konkurs;

b) przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez portal Facebook i Instagram
– albowiem Organizator nie ma żadnego wpływu na takie przetwarzanie.

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przez Organizatora nikomu przekazywane.

6. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych osobowych.

§3.

PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Zadanie konkursowe polega na:

a) Napisaniu artykułu popularnonaukowego o tematyce astronomii lub astronautyki.

b) Przesłaniu pracy na adres e-mail: klub@almukantarat.pl

2. Konkurs trwa od opublikowania informacji o konkursie na stronie oboz.almukantarat.pl i
obozliceum.almukantarat.pl Organizatora 3.03.2022 roku do dnia 15.04.2022 roku do godziny
23:59:59.

3. Ogłaszanie wyników i doręczanie nagród następuje po zakończeniu Konkursu na zasadach
wskazanych w § 5 Regulaminu.



§4.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu
spełnia następujące warunki:

a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w przypadku osób pełnoletnich, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego
postanowienia,

c) w przypadku osób niepełnoletnich, z zasadami Konkursu zapoznał się on i jego rodzic/prawny
opiekun i zaakceptował jego postanowienia

d) dołączyła skany dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu na osobę w rodzinie

e) jej dochód na członka w rodzinie nie przekracza kwoty 1000zł,

f) jest uczniem ostatniej klasy szkoły podstawowej lub uczniem szkoły ponadpodstawowej, za
wyjątkiem uczniów ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest akceptacja Regulaminu oraz spełnienie
warunków podanych w §3.

4. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników 7 zwycięzców, którzy zgłosili do
Konkursu prace najlepiej ocenione przez trzyosobowe jury, wybrane przez Organizatora.

5. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do zdjęć i tekstów zgłoszonych do
konkursu.

6. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

7. Uczestnik przekazuje Organizatorowi prawo do udostępniania (również po korekcie
ortograficzno-stylistycznej) tekstów oraz zdjęć, w serwisach internetowych zarządzanych przez
Organizatora, a także zezwala na używanie przez Organizatora zgłoszonych prac w celach
reklamowych.

§5.

NAGRODY, OGŁASZANIE WYNIKÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD

1. Nagrodą w konkursie jest całkowite pokrycie kosztów uczestnictwa w obozach
astronomicznych (oboz.almukantarat.pl i obozliceum.almukantarat.pl), organizowanych w
2022 roku przez Organizatora.

2. Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi nie później niż 30.04.2022 roku.



3. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na platformie Facebook, Instagram oraz stronie
oboz.almukantarat.pl i obozliceum.almukantarat.pl.

4. Laureaci Konkursu zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem Konkursu poprzez wysłanie
wiadomości na adres e-mail klub@almukanratat.pl z potwierdzeniem chęci odebrania nagrody i
danymi kontaktowymi.

5. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator
może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnej w serwisie
Facebook oraz poprzez e-mail.

6. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub
ekwiwalent pieniężny.

7. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków
określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, a także jeśli nie wskazali danych umożliwiających
realizację prawa do nagrody zgodnie z §. 5 ust. 4. W takim wypadku nagroda pozostaje
własnością Fundatora Nagród.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez
nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych
danych służących do identyfikacji, oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych
danych.

§6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

3. Facebook oraz Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania
związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

mailto:klub@almukanratat.pl

