REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ADAMED SMARTUP
I.
Organizator Konkursu
1. Konkurs dla szkół ponadpodstawowych ADAMED SmartUP (dalej zwany „Konkursem“) jest
organizowany przez Fundację Grupy Adamed z siedzibą w Warszawie (00-324), przy Karowej
31A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, a także rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
społecznej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000518407, REGON:
147353641, zwaną dalej „Organizatorem”.
2. Operatorem Technicznym Konkursu jest Walk PR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Dzielna 60, 01-029 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000269388, NIP 525-24-01-215, kapitał zakładowy 50.000
PLN.
II.
Cel Konkursu
1. Cele Konkursu:
§ zachęcenie szkół do kreatywności, tworzenia oryginalnych, inspirujących lekcji
edukacyjnych, stanowiących rozszerzenie programu nauczania takich przedmiotów jak
chemia, fizyka, biologia i matematyka,
§ wyłonienie najciekawszych interpretacji tematów naukowych z zakresu fizyki, chemii,
biologii i matematyki przygotowanych przez Organizatora,
§ podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli fizyki, chemii, biologii i matematyki,
§ doposażenie pracowni fizycznych, chemicznych, biologicznych i matematycznych w
materiały edukacyjne.
III.
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs adresowany jest do szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie całej
Polski.
2. Do udziału w Konkursie może zgłosić się każda szkoła ponadpodstwowa pod warunkiem
spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
3. W celu zgłoszenia do Konkursu szkoła wyznacza nauczyciela, który będzie reprezentował w
Konkursie szkołę (dalej „Koordynator”) oraz dbał o wszelkie formalności związane z
Konkursem, a także dostarczy film, który należy dołączyć do zgłoszenia konkursowego.
4. Zgłoszenie odbywa się przy pomocy formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie
programu ADAMED SmartUP www.adamedsmartup.pl. Do formularza należy dołączyć:
a) skan formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
b) 30-60 sekundowy film zgłoszeniowy o tematyce wybranej z poniższych (zgłoszenia bez
filmu nie będą brały udziału w Konkursie):

Biologia:
ü Ile zwierzęcia w człowieku? – Jakie zachowania społeczne przejęliśmy ze świata zwierząt?
ü Jak (nie) dać się oszukać? – Dlaczego nasz mózg tak łatwo daje się “podejść” złudzeniom
optycznym? Jak namówić mózg, by widział kolor tam, gdzie go nie ma?
ü Przez żołądek do zdrowia – Jak to, co jemy wpływa na nasze samopoczucie?
ü Jak widzą zwierzęta? – Czy wszystkie zwierzęta widzą tak jak ludzie?
ü Co to jest dziedziczenie? – Jaka informacja genetyczna przepływa przez organizmy żywe?
Chemia:
ü Chemia piękna – dezodoranty, perfumy, wody kolońskie, szminki, pudry, etc. – jakie są ich
magiczne składniki i jak są produkowane?
ü Drugie życie butelki PET, czyli co można zrobić ze zużytymi tworzywami sztucznymi?
ü Czy należy bać się "E" w jedzeniu?
ü Czy możliwa jest zbrodnia doskonała? – Czym mogą być mikroślady zbierane na miejscu
przestępstwa?
ü Enzymy w produktach codziennego użytku. Co one w nich robią?
Fizyka:
ü Smog elektromagnetyczny – skąd się bierze i czy rzeczywiście jest groźny?
ü Być jak magnes – czyli o właściwościach magnetycznych naszego otoczenia
ü Co wspólnego ma gotowanie z fizyką – czy możliwe jest gotowanie bez znajomości fizyki?
ü Ile metrów liczy wieża Eiffla? – Jak zabytki zmieniają swoje rozmiary?
ü Ile cywilizacji technologicznych istnieje w naszej galaktyce?
Matematyka:
ü Matematyka i fizyka – Czy możliwy jest związek idealny w nauce?
ü Geometria świata – Z jakich kształtów składa się nasza rzeczywistość?
ü Tropikalna geometria – Czy można nauczyć się jej w Polsce?
ü Matematyka zaklęta w przyrodzie – Gdzie można ją odnaleźć?
ü Pani Ludolfina – czyli wszystko o liczbie Pi

5. Interpretacja tematu oraz forma przygotowania filmu są ̨ dowolne według wyboru
Koordynatora, z zastrzeżeniem, że zgłoszenia zawierające słowa/sformułowania uznawane za
wulgarne lub obelżywe, zawierające treści niezgodne z prawem lub zasadami współżycia
społecznego nie będą brały udziału w Konkursie.
6. W przypadku, gdy w filmie zgłoszeniowym będą widoczne inne osoby, Koordynator
deklaruje, że będzie posiadał:
- pisemne zgody tych osób na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku oraz
zgodę na udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku Organizatorowi Konkursu
oraz że spełni wobec tych osób obowiązek informacyjny – formularz zgody oraz treść
obowiązku informacyjnego stanowi załącznik do Regulaminu.

7.

8.
9.
10.

- zgody tych osób na udział w ww. filmie, w szczególności ww. zgodę na rozpowszechnianie w
celu udziału w Konkursie wizerunku tych osób.
Koordynator zobowiązuje się do okazania ww. zgód niezwłocznie na każde żądanie
Organizatora.
Zgłoszenia przyjmowane są przez Organizatora od dnia 1 września 2018 r. od godz. 00.00 do
dnia 15 października 2018 do godz. 23.59. Tylko w tym okresie formularz zgłoszeniowy
dostępny będzie dla zgłaszających w formie aktywnej.
Wysłanie zgłoszenia jest możliwe tylko po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu.
W momencie wysłania zgłoszenia szkoła reprezentowana przez Koordynatora staje się
Uczestnikiem Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zgłoszeń niepełnych, zawierających
filmy niezwiązane z określoną w Regulaminie tematyką, zawierające treści niestosowne czy
obelżywe.
IV.
Wyłonienie laureatów

1. Spośród przesłanych zgłoszeń, Jury Konkursowe wybierze 25 szkół - laureatów, którzy
otrzymają nagrody określone w pkt V niniejszego Regulaminu.
2. Jury Konkursowe składać się będzie z przedstawicieli Fundacji Grupy Adamed oraz Centrum
Edukacji Obywatelskiej.
3. Ocenie Jury Konkursowego podlegać będą:
• atrakcyjność przekazu filmowego (pomysł, zaangażowanie w przygotowanie),
• obecność tematyki wskazanych nauk ścisłych, świadcząca o zrozumieniu idei programu
ADAMED SmartUP.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi drogą elektroniczną do 10 listopada br. na podany w
formularzu zgłoszeniowym adres e-mail Uczestnika.
V.
Nagrody
1. Szkoły, które zajmą I-III miejsce w Konkursie otrzymają nagrody pieniężne. Ponadto, każda ze
szkół-laureatów otrzyma nagrodę rzeczową, która daje możliwość uczestnictwa jednej
osobie wytypowanej przez Szkołę w warsztacie naukowym na temat kreatywnego i
innowacyjnego prowadzenia lekcji z zakresu fizyki, chemii, biologii, matematyki, który
odbędzie się w Warszawie nie później niż do 31 grudnia 2018 r. Nagroda rzeczowa obejmuje
udział w warsztacie, koszty zakwaterowania we wskazanym przez Organizatora miejscu, koszt
dojazdu, wyżywienia (dalej „Nagroda rzeczowa”).
a) miejsce I: nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł oraz Nagrodę rzeczową o wartości nie
wyższej niż 2000 zł
b) miejsce II: nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł oraz Nagrodę rzeczową o wartości nie
wyższej niż 2000 zł

c) miejsce III: nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł oraz Nagrodę rzeczową o wartości nie
wyższej niż 2000 zł
d) miejsca IV – XXV – Nagroda rzeczowa o wartości nie wyższej niż 2000 zł
2. Nagroda nie podlega wymianie na inną ani zamianie na równowartość w gotówce.
3. Warunkiem wykorzystania Nagrody rzeczowej jest przesłanie w terminie 7 dni od ogłoszenia
laureatów danych osobowych osoby wybranej przez szkołę do udziału w Warsztacie
naukowym, na adres wskazany w informacji o wynikach Konkursu.
4. W przypadku gdy:
• Laureatem nagrody pieniężnej lub rzeczowej będzie jednostka budżetowa tj. szkoła
ponadpodstawowa, dochód w związku z otrzymaną nagrodą podlega pod zwolnienie
zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (dalej: „PDOP”),
• Laureatem nagrody pieniężnej lub rzeczowej będzie niepubliczna szkoła
ponadpodstawowa, dochód w związku z otrzymaną nagrodą podlega pod zwolnienie
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 PDOP o ile ta nagroda zostanie przeznaczona przez
Laureata na cele wskazane w tym artykule.
VI.
Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Koordynatora jest Fundacja Grupy Adamed z siedzibą w
Warszawie, ul. Karowa 31A.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@fundacjagrupyadamed.com.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu udziału w Konkursie oraz odbioru nagród.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osobowe będą wykorzystywane w opisywanym celu przez okres niezbędny w celu
obrony przed ewentualnymi roszczeniami a także przez okres wynikający z przepisów
podatkowych nałożonych na Administratora.
5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów teleinformatycznych, z
którymi współpracuje Administrator, podwykonawcom, w tym Operatorowi technicznemu
oraz spółce Adamed Pharma S.A. i jej podmiotom powiązanym.
6. Każdy Koordynator posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7. Każdy Koordynator ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w
zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego
dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Koordynatora danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym lub wycofania wcześniej udzielonej zgody będzie brak możliwości udziału w
Konkursie.

9. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r., dane osobowe, w szczególności w zakresie wizerunku, zawarte w filmach
zgłoszeniowych, przetwarzane są w sposób uniemożliwiający Administratorowi identyfikację
podmiotów danych, chyba że osoba, której dane dotyczą, dostarczy dodatkowych informacji
pozwalających ją zidentyfikować.
VII.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w działaniu formularza zgłoszeniowego oraz
innych spraw związanych z kwestiami technicznymi działania Konkursu należy zgłaszać
Operatorowi Technicznemu w formie elektronicznej, wysyłając e-maila na adres e-mail:
kontakt@adamedsmartup.pl lub w formie pisemnej, wysyłając pismo na adres: ul. Karowa
31A, 00-324 Warszawa, niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Operator techniczny dołoży
wszelkich starań, by w jak najkrótszym czasie wyjaśnić nieprawidłowości i udzielić wyjaśnień
Użytkownikowi, jednak nie dłuższym niż 14 dni.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać na adres Organizatora: Fundacja
Grupy Adamed z siedzibą w Warszawie (00-324), przy Karowej 31A, z dopiskiem "Konkurs dla
nauczycieli ADAMED SmartUP". Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia
otrzymania reklamacji, a o decyzji reklamujący zostanie poinformowany listem poleconym
lub za pośrednictwem poczty e-mail.
3. Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
4. Konkurs nie stanowi loterii w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych. Uczestnictwo w Konkursie nie jest uzależnione od nabycia jakiegokolwiek
produktu, losu bądź usługi, a wygrana w Konkursie nie zależy wyłącznie od przypadku.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.adamedsmartup.pl.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Oświadczenie Uczestnika Konkursu
Nazwa i adres Szkoły: ______________________
Imię i nazwisko wyznaczonego przez Szkołę Koordynatora: ________________

Niniejszym,
jako
osoba
upoważniona
do
składania
oświadczeń
w
imieniu
Szkoły
_____________________________ (podać nazwę i adres szkoły) oświadczam, że:
• wyrażam zgodę na udział Szkoły w Konkursie dla szkół ponadpodstawowych ADAMED SmartUP
organizowanym przez Fundację Grupy Adamed i upoważniam do reprezentowania Szkoły w zakresie
podejmowania wszelkich czynności związanych z Konkursem, w szczególności zgłoszenia do Konkursu i
składania oświadczeń w imieniu Szkoły pana / panią ______________(imię i nazwisko Koordynatora);
• w przypadku udziału osób trzecich w filmie zgłoszeniowym do Konkursu oświadczam, że:
ü posiadam zgody tych osób lub w przypadku dzieci poniżej 16-go roku życia ich rodziców/opiekunów
prawnych na przetwarzanie oraz udostępnienie Organizatorowi danych osobowych w postaci
wizerunku ;
ü spełniłem/-am wobec tych osób obowiązek informacyjny związany z ochroną danych osobowych;
ü posiadam zgody tych osób na udział w ww. filmie, w szczególności zgodę na rozpowszechnianie w
celu udziału w Konkursie;
• jestem upoważniona / upoważniony do wyrażenia zgody i wrażam zgodę na publikację nazwy Szkoły w
związku z wygraną w Konkursie m.in. w Internecie, prasie, prezentacjach, ulotkach dotyczących
Konkursu;
• oświadczam, że szkoła posiada pełne prawa autorskie do filmu zgłoszeniowego i nie jest on obciążony
jakimikolwiek prawami osób trzecich; Szkoła uzyskała wszelkie niezbędne do udziału w Konkursie
zgody, zezwolenia i upoważnienia i zapewniam, że takie zgody, zezwolenia lub upoważnienia nie
zostaną cofnięte;

_________________
Własnoręczny podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Szkoły
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Administratorem danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu jest Fundacja Grupy Adamed z siedzibą w Warszawie,
ul. Karowa 31A.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@fundacjagrupyadamed.com.pl.
Dane będą przetwarzane w celu udziału w Konkursie oraz odbioru nagród.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Konkursu oraz odbioru nagród na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO). Dane osobowe będą wykorzystywane w opisywanym celu przez okres niezbędny w celu obrony przed ewentualnymi
roszczeniami a także przez okres wynikający z przepisów podatkowych nałożonych na Administratora.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów teleinformatycznych, z którymi współpracuje Administrator,
podwykonawcom, w tym Operatorowi technicznemu oraz spółce Adamed Pharma S.A. i jej podmiotom powiązanym.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych
osobowych zawartych w formularzu będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

Załącznik nr 2
WZÓR ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ____________[nazwa i adres szkoły] moich danych
osobowych w postaci wizerunku, nazwy szkoły, do której uczęszczam oraz klasy, w związku z
udziałem w filmie zgłoszeniowym do Konkursu dla szkół ponadpodstawowych ADAMED SmartUP
organizowanego przez Fundację Grupy Adamed z siedzibą w Warszawie, ul. Karowa 31A.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w postaci wizerunku, nazwy szkoły, do
której uczęszczam oraz klasy Fundacji Grupy Adamed z siedzibą w Warszawie, ul. Karowa 31A.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a, że:
ü Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Fundacja Grupy Adamed w
siedzibą w Warszawie, ul. Karowa 31A
ü Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@fundacjagrupyadamed.com.pl.
ü dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu dla szkół
ponadpodstawowych ADAMED SmartUP na podstawie udzielonej zgody (RODO Art. 6, ust. 1,
lit. a)
ü dane osobowe będą przetwarzane w opisywanym celu do momentu zakończenia konkursu i
wyłonienia laureatów
ü dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów teleinformatycznych, z
którymi współpracuje Administrator, podwykonawcom, w tym Operatorowi technicznemu
oraz spółce Adamed Pharma S.A. i jej podmiotom powiązanym.
ü posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
ü mam prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony
danych osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących
narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
ü podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie dla
szkół ponadpodstawowych ADAMED SmartUP.

_______________
Podpis czytelny

