
 

Regulamin II edycji konkursu edukacyjnego „Cosmic Challenge”  
organizowanego przez Fundację „SpaceShip” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Poniższy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki 
uczestnictwa w konkursie edukacyjnym „Cosmic Challenge” (zwanym dalej: 
Konkursem) organizowanego przez Fundację „SpaceShip” we współpracy z 
instytucją Europejskiej Agencji Kosmicznej - European Space Security and 
Education Centre w Redu. 
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „SpaceShip” (dalej zwana: 
Organizatorem). 
3. Opiekunem merytorycznym II edycji programu jest dr Anna Łosiak z Instytutu 
Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. 

§ 2 Cele konkursu: 
Celami Konkursu są: 
1. Promocja edukacji w zakresie STEM. 
2. Integracja wiedzy nt. Kosmosu z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi.  
3. Rozwój kreatywności i innowacyjności wśród dzieci i młodzieży. 
4. Promocja praktycznego wykorzystania wiedzy integrującej różne obszary/ 
przedmioty. 
5. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania złożonych problemów. 

§ 3 Zasady konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich z terenu Rzeczpospolitej 
Polskiej. 
2. Konkurs składa się z dwóch etapów. 
3. Zadaniem uczestników I etapu Konkursu jest przygotowanie pisemnej 
wypowiedzi w języku polskim na temat: „Gdzie powinna powstać pierwsza stała 
baza na Marsie i dlaczego?” oraz przygotowanie 2-3 załączników graficzno-
kartograficznych dotyczących pracy, opisanych w § 3 pkt. 6. 
4. Każdy uczestnik I etapu Konkursu przygotowuje wypowiedź i załączniki 
samodzielnie, bez pomocy osób trzecich. 
5. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 



6. Wypowiedź powinna składać się z maksymalnie 8000 znaków (liczonych bez 
spacji, lecz z kropkami, przecinkami itp.) i zawierać się na max. czterech stronach 
A4 dokumentu. W pracy powinien znaleźć się krótki opis lokalizacji przyszłej bazy 
marsjańskiej, oraz szczegółowe uzasadnienie tego wyboru z uwzględnieniem: 1) 
analizy środowiska Czerwonej Planety, 2) wymagań dotyczących zasobów 
niezbędnych do budowy i funkcjonowania bazy, 3) ograniczeń technologicznych. 
Dodatkowo, bezpośrednio w pliku powinny zostać wklejone 2-3 ilustracje 
poglądowo-kartograficzne wraz z objaśnieniami: mapka przedstawiającą dokładną 
lokalizację habitatu (pokazującą lokalizację bazy w różnych skalach oraz zależności 
pomiędzy środowiskiem a bazą, które zadecydowały o wybraniu tej konkretnej 
lokalizacji). Żadna z ilustracji nie może być większa niż strona A4.  
7. Każdy Uczestnik Konkursu powinien opatrzyć pracę konkursową swoimi 
danymi zamieszczonymi na samym dole pracy pisemnej: imieniem i nazwiskiem, 
klasą i nazwą szkoły (informacje te nie są wliczane do limitu 8000 znaków). Dane te 
będą służyć do kontaktu Organizatora z Uczestnikiem Konkursu. Prace 
niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu. 
8. Pojedynczy plik (zapisany w programie Word, Pages lub PDF) zawierający 
wypowiedź pisemną oraz ilustracje/grafiki powinna być przesłana w formie 
elektronicznej na adres info@spaceship.edu.pl w okresie 01.01.2021 r. - 28.02.2021 r. 
Prace przesłane przed 01.01.2021 r. i po 28.02.2021 r. nie będą podlegały ocenie. 
Nazwa pliku powinna być podana w następującym formacie: 
Nazwisko_Imię_SpaceShip2021 (np. Janina_Kowalska_SpaceShip2021). 
9. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć skan wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego wypełniony DRUKIEM i podpisany przez uczestnika (jeśli jest 
osobą pełnoletnią) lub przez rodzica / opiekuna prawnego, w przypadku, gdy 
uczestnik nie jest osobą pełnoletnią (załącznik nr 1 do Regulaminu); Formularz 
zgłoszeniowy należy dołączyć do pracy konkursowej (wysłać razem z pracą 
konkursową). Prace niezawierające formularzy zgłoszeniowych nie będą 
zakwalifikowane do Konkursu. 
10. Administratorem zebranych danych osobowych będzie Fundacja „SpaceShip”. 
11. W I etapie Konkursu zostanie wybranych 15-20 najlepszych prac, których 
autorzy zostaną zaproszeni do udziału w Finale Konkursu (II etap Konkursu), 
finaliści zostaną poinformowani o tym fakcie e-mailowo, dodatkowo wyniki I etapu 
zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora 
(www.spaceship.edu.pl). 
12. Wyniki I etapu Konkursu pojawią się najpóźniej 15.04.2021 r. 
13. Podczas Finału Konkursu (II etap) Jury złożone m.in. z przedstawicieli 
organizatora i uczelni wyższych wyłoni zwycięzcę konkursu „Cosmic Challenge”. 
W skład Komisji może wejść także Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie. 
W trakcie Finału sprawdzana będzie znajomość tematu konkursu (określonego w § 
3, pkt 3) w kontekście zagadnień dot. Kosmosu, przedmiotów matematyczno- 
przyrodniczych, kreatywności, umiejętności łączenia wiedzy z różny dziedzin i 
rozwiązywania złożonych problemów. 



14. Finał konkursu odbędzie się w Lublinie, informacja o dokładnej dacie i miejscu 
Finału zostanie przekazana Finalistom najpóźniej 3 tygodnie przed wydarzeniem.  
15. Uczestnik Konkursu i/lub jego przedstawiciel ustawowy – przekazując pracę 
oświadcza, że uczestnikowi przysługuje wyłączne autorskie prawo majątkowe do 
przekazanej pracy. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ani ich 
autorom ani placówkom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z 
nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności egzemplarza pracy 
Konkursowej. 

§ 4 Kryteria oceny prac konkursowych 

1. Prace nadesłane w ramach I etapu Konkursu zostaną ocenione przy 
wykorzystaniu następujących kryteriów: 
1.1 zgodność z tematem; 
1.2 prawidłowa identyfikacja najważniejszych wyzwań stojących przed osobami 
wybierającymi lokalizację przyszłej bazy marsjańskiej  
1.3 zasugerowanie rozwiązań tych problemów zgodne z naszym obecnym 
rozumieniem środowiska Czerwonej Planety, wymagań związanych z bytowaniem 
tam ludzi oraz wyzwań technologicznych. 
1.2. wykorzystanie wiedzy z różnych dziedzin (np. astronomia, fizyka, biologia, 
chemia, matematyka, medycyna itp); 
1.3. oryginalne i interesujące przedstawienie problemu/problemów i sposobów ich 
rozwiązania; 
1.4. zwięzłość i jasność przekazu 
1.5. precyzyjny dobór słów; 
1.6 jakość materiałów graficznych. 
1.7 prace których fragmenty są kopią innych materiałów będą dyskwalifikowane.  
3. Informacje wymagane w pracy konkursowej, przygotowanej w ramach I etapu 
Konkursu: 
a) gdzie dokładnie powstanie pierwszy stała baza na Marsie, wraz z uzasadnieniem 
wybranej lokalizacji (należy wskazać bardzo dokładną lokalizację na planecie). Do 
pracy należy dołączyć mapę ze wskazaniem dokładnej lokalizacji bazy; 
b) jakie są kluczowe problemy, w kontekście konkretnego miejsca, w którym miałby 
powstać pierwsza stała baza na Marsie (różne możliwe miejsca, w których mogłaby 
powstać taka osada, mogą wiązać się z odmiennymi problemami); 
c) z czego wynikają ww. problemy; 
d) jakie są najlepsze sposoby rozwiązania ww. problemów; 

§ 5 Nagroda w konkursie 

1. Nagrodą dla zwycięzców konkursu „Cosmic Challenge” - zdobywców 3 
pierwszych miejsc podczas Finału- będzie wyjazd do European Space Security and 
Education Centre w Redu (Belgia). 



2. Organizator pokryje koszty transportu i noclegu dla  zwycięzców konkursu 
„Cosmic Challenge”. 
3. Organizator nie zapewnia pokrycia żadnych dodatkowych kosztów (np. 
wyżywienia, ubezpieczenia itp.). 
4. Zwycięzcom nie przysługuje żadna rekompensata, jeśli zrezygnują z otrzymania 
nagrody. 
5. O terminie wyjazdu Organizator poinformuje zwycięzców z min. 30 dniowym 
wyprzedzeniem (termin wyjazdu będzie uzależniony od możliwości 
organizacyjnych instytucji współpracującej - European Space Security and 
Education Centre w Redu.) 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 
regulaminu i wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu (lub jego 
przedstawiciela ustawowego) na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatora 
w dowolny sposób w celach promujących program „Cosmic Challenge”. 
2. Uczestnicy konkursu (lub ich przedstawiciele ustawowi) wyrażają zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – załącznik nr 2 do Regulaminu. 
3. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym 
Regulaminie. 
4. Organizator jest upoważniony do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku 
zbyt małej ilości przekazanych prac, a także do nieoceniania pracy w przypadku 
naruszania przez pracę przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych 
bądź praw autorskich osób trzecich. 
5. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
6.Organizator zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe 
uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu. 
7. Wszelkie sprawy sporne lub nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga 
Organizator. 
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu tj.: 01.12.2020 r. 
9. Pytania dot. Konkursu można przesyłać na adres info@spaceship.edu.pl. 
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie 
www.spaceship.edu.pl. 
10. Na stronie www.spaceship.edu.pl mogą pojawiać się dodatkowe informacje dot. 
Konkursu, należy więc monitorować jej zawartość, w odn. do niniejszego 
Konkursu. 
11. Załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu, stanowią integralną część Regulaminu. 
12. Udział w konkursie jest bezpłatny dla uczestników. 



Załącznik nr 1 
Formularz zgłoszeniowy konkursu „Cosmic Challenge” organizowanego w przez 
Fundację „SpaceShip”. 
Imię i nazwisko uczestnika, klasa i nazwa szkoły:……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon i adres e-mail do pełnoletniego uczestnika konkursu lub rodzica/przedstawiciela 
ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu:                  
………………………………………………………………………………………………………. 
Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu lub rodzica/przedstawiciela 
ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu „Cosmic Challenge”, organizowanego 
przez Fundację „SpaceShip” 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo.....................................................................(dalej: Uczestnika) 
w Konkursie. 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na 
przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z 
art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 2016, Nr 119) w celach związanych z Konkursem, w tym na podanie informacji o 
uzyskaniu nagrody lub wyróżnienia, wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz 
wizerunku Uczestnika, do publicznej wiadomości oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego 
pracy przez Organizatora Konkursu w celach informacyjnych i promocyjnych. 
Oświadczam także, że w imieniu reprezentowanego przeze mnie Uczestnika upoważniam 
Organizatora do wykorzystania pracy konkursowej złożonej w konkursie „Cosmic 
Challenge” we wszelkich formach i polach eksploatacji prawem dopuszczalnych, w 
szczególności poprzez: 
1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy, w 
szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz w formie 
zapisu elektronicznego-cyfrowego, 
2) wprowadzanie do obrotu, 
3) wprowadzanie do pamięci komputerów, 
4) rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, komórkowych itp., 
5) udostępnianie nieodpłatne osobom trzecim, 
6) nadawanie za pomocą wizji, fonii, poprzez sieci przewodowe lub w formie 
bezprzewodowej przez stacje naziemne lub satelitarnej, 
7) kopiowanie i powielanie w technologiach fotomechanicznych lub innych podobnych, 
8) użytkowanie w różnych formach reklamy i promocji, 
9) publiczne wystawianie, wykonanie, odtworzenie, odczytanie, a także publiczne 
udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym, 
10) wykorzystanie w całości lub części w różnorodnych publikacjach, o ile nie zuboży to 
wartości materiałów i nie naruszy osobistych praw autorskich Wykonawcy. 
Oświadczam równocześnie, że praca wykonana została samodzielnie, bez udziału osób 
trzecich, a także, że Uczestnikowi przysługują prawa autorskie do przekazanej 
Organizatorowi pracy. 

............................................................................................................... 
Data i podpis pełnoletniego uczestnika konkursu lub rodzica/przedstawiciela 
ustawowego niepełnoletniego uczestnika 
*Prosimy o czytelne wypełnienie formularza drukowanymi literami 



Załącznik nr 2 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu 
zorganizowania oraz przeprowadzenia konkursu Cosmic Challenge” organizowanego 
przez Fundację „SpaceShip”. 
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym, jest 
Fundacja „SpaceShip” z siedzibą w Lublinie, ul. Szafirowa 17/90, 20-573 Lublin, zwana 
dalej Administratorem, 
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: info@spaceship.edu.pl. 
3. Dane osobowe wymagane w Formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w celu 
zorganizowania oraz przeprowadzenia konkursu „Cosmic Challenge”, dla celów 
sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych. Dane osobowe mogą być 
przetwarzane również dla celów ustalenia i obrony lub dochodzenia roszczeń; 
4. Dane osobowe wymagane w Formularzu zgłoszeniowym będą udostępniane 
pracownikom oraz współpracownikom Administratora, jak również uprawnionym do 
tego osobom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji celów sprawozdawczych, 
kontrolnych oraz archiwalnych realizowanych w ramach Konkursu, w tym organom 
nadzorczym oraz organom kontrolnym – na podstawie przepisów prawa; 
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda – 
stosownie do art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 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 , dalej RODO oraz art. 6 ust. 
1 lit. f) RODO w związku z realizacją przez Administratora prawnie uzasadnionych 
interesów, tj. zapewnieniem przez Administratora prawidłowej organizacji oraz przebiegu 
Konkursu; 
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w Formularzu zgłoszeniowym jest 
dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji oraz uczestniczenia w Konkursie, co 
oznacza, że odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych w 
Formularzu zgłoszeniowym będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z wzięcia 
udziału w Konkursie; 
7. W zakresie, na zasadach oraz warunkach określonych w RODO posiada Pani/Pan 
prawo do: 
• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych wymaganych w Formularzu 
zgłoszeniowym, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
• przenoszenia danych, 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych wymaganych w Formularzu zgłoszeniowym narusza przepisy RODO; 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
wymaganych w Formularzu zgłoszeniowym w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
9. Dane osobowe wymagane w Formularzu zgłoszeniowym nie podlegają 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 



10. Dane osobowe wymagane w Formularzu zgłoszeniowym będą przechowywane do 
czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie 
mogą być podnoszone wobec Administratora. 
11. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail 
info@spaceship.edu.pl, przez formularz kontaktowy pod adresem http://
spaceship.edu.pl/ kontakt/ lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
 


