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REGULAMIN 

MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU O MIKOŁAJU KOPERNIKU I JEGO ODKRYCIACH 

 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.1. Celem konkursu jest upamiętnienie 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, która przypada w 

lutym 2023 roku oraz upowszechnienie na świecie dorobku Wielkiego Astronoma; 

1.2. Organizatorami Konkursu są: 

- Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Cittaslow; 

- Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow; 

- Województwo Warmińsko-Mazurskie – „członek wspierający” Cittaslow International. 

1.3. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter międzynarodowy.  

1.4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

1.5. Konkurs dotyczy prac wykonanych z wykorzystaniem technik  cyfrowych, m.in: filmu, grafiki, 

animacji, prezentacji upamiętniających dokonania Mikołaja Kopernika. 

1.6. Tematyka prac powinna być związana z odkryciami i pracą Mikołaja Kopernika. 

1.7. Prace należy przygotować w języku angielskim lub włoskim.  

 

2. HARMONOGRAM I ORGANIZACJA KONKURSU  

  

2.1. Prace należy nadesłać do dnia 30.04.2023 r. na adres: info@cittaslow.net; 

2.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23.06.2023 r.  

2.3. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 

       Miast Cittaslow. W skład jury wejdzie co najmniej jeden przedstawiciel każdego z 

       Organizatorów. 

2.4. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców konkursu wraz z prezentacją nagrodzonych prac odbędzie 

       się podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow 

       w Polesine Zibello/Parma (Włochy) w dniu 24.06.2023 r.  

 

3. UCZESTNICY KONKURSU 

 

3.1. Konkurs skierowany jest do uczestników w podziale na dwie grupy wiekowe: 
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a) 8 -12 lat; 

b) 13-17 lat. 

3.2.  Biorąc udział w niniejszym Konkursie Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu 

        i zobowiązuje się do stosowania jego postanowień. 

3.3.  Prace naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa nie będą 

        brane pod uwagę w Konkursie.  

3.4.  Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz wykonaniem pracy ponosi 

        Uczestnik. 

3.5.  Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na zamieszczenie swojego imienia i 

        nazwiska na stronie internetowej oraz w social mediach Organizatorów. 

 

4. NAGRODY 

 

4.1.  Organizatorzy przewidują następujące nagrody w Konkursie: 

a) za zajęcie I, II oraz III miejsca w obu kategoriach wiekowych - nagroda rzeczowa w postaci lunety 

obserwacyjnej; 

b) organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania w konkursie dodatkowych wyróżnień w 

postaci nagród rzeczowych.  

4.2.    Laureaci zostaną poinformowani o zdobyciu nagrody bądź wyróżnienia za 

     pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

5.1. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Konkursu dostępne są na stronach 

     www.cittaslow.org, www.cittaslowpolska.pl;  

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu, w tym zmiany terminów  

     w nim zawartych. 

5.3. Druk zgłoszenia udziału w konkursie stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

5.4. Kwestie praw autorskich reguluje załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

5.5. Oświadczenie rodziców/opiekunów o wyrażeniu zgody na uczestnictwo osoby 

    niepełnoletniej stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu. 

 

http://www.cittaslow.org/
http://www.cittaslowpolska.pl/


Zał. Nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 
 

 w Międzynarodowym Konkursie o Mikołaju Koperniku i jego odkryciach 
 
 

 
1. Imię i nazwisko Uczestnika 

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

2. Adres Uczestnika 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 

3. Telefon kontaktowy Uczestnika i/lub jego opiekuna prawnego 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 

4. E-mail: ………………………………………………………………………………. 
 

5. Imiona i nazwiska Współpracowników: 
(wypełnić w przypadku, kiedy Uczestnik wykonuje pracę we współpracy z innymi osobami) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Tytuł: 

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

7. Tytuł i autor utworu muzycznego wykorzystanego w filmie promocyjnym: 
(jeśli dotyczy) 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

8. Właściciel praw do utworu muzycznego (jeśli dotyczy): 
 
            …………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

………………………………….. 
Czytelny podpis  



ZAŁ. NR 2 do Regulaminu Konkursu 

 
 

PRAWA AUTORSKIE 
 
 

1. Każdy Uczestnik składając swój podpis na zgłoszeniu oświadcza, że biorąc 

udział w konkursie lub występując w filmie/prezentacji/animacji zrobił to 

dobrowolnie, wyraża zgodę na udział i emisję pracy konkursowej oraz 

oświadcza, że ten udział nie narusza jego dóbr osobistych. 

 

2. Każdy Uczestnik składając swój podpis na zgłoszeniu oświadcza, że 

zapoznał się z Regulaminem Konkursu, przysługują mu pełne prawa 

autorskie  

i majątkowe do pracy konkursowej a praca ta nie narusza praw autorskich  

i majątkowych osób trzecich.  

 

3. Każdy Uczestnik składając swój podpis na zgłoszeniu oświadcza, że 

przekazuje bezpłatnie na rzecz Organizatora majątkowe prawa autorskie  

i prawa pokrewne wraz z prawami zależnymi do pracy konkursowej.  

 

4. Każdy z Uczestników biorący udział w konkursie ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby 

udostępniona praca konkursowa naruszałaby prawo (w szczególności 

autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne) osób trzecich. 
 

 



Zał. nr 3 do Regulaminu Konkursu 

 

 

 

Oświadczenie dla osoby niepełnoletniej 

 

 

My, niżej podpisani…………………………………..……………………………………………. 
(imię i nazwisko rodziców, prawnych opiekunów)  

 

wyrażamy zgodę na udział: .......................................................................................................  
                         (imię i nazwisko dziecka, wiek) 

 

 

w Międzynarodowym Konkursie o Mikołaju Koperniku i jego odkryciach. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Konkursu, pouczyliśmy o jego treści 

osobę biorącą udział w Konkursie w charakterze jego uczestnika i w pełni akceptujemy jego 

postanowienia. 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych 

Uczestnika, zawartych w Zgłoszeniu (imię i nazwisko, adres, wiek) zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135). 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne 

do realizacji w/w celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz ich poprawienia. 

 

 

…………………………. Wyrażamy zgodę……………………………………………………  
      (miejscowość i data)                                             (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

My, niżej podpisani…………………………………..…………………………  
(imię i nazwisko rodziców, prawnych opiekunów)  

wyrażamy zgodę na zamieszczenie przez organizatorów Konkursuwizerunku, imienia 

i nazwiska córki/syna, a także zdjęć i wywiadów z córką/synemna witrynach internetowych 

oraz wpublikacjach. 

 
 
 
…………………………. Wyrażam zgodę…………………………………………………… 
      (miejscowość i data)                                            (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 


