
Regulamin Konkursu na projekt 
edukacyjny z zakresu astronomii 
„KosmoSzkoła z Polską Agencją 

Kosmiczną” 
Konkurs ma charakter zabawy naukowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
zlokalizowanych na terenie Polski. Tematyka konkursu, czyli astronomia i astronautyka oraz szeroko 
pojęte badania Kosmosu, ma na celu rozbudzenie naturalnej ciekawości poznawczej dzieci 
i młodzieży, poprzez zaangażowanie uczniów i nauczycieli w przygotowanie programu zajęć kółka 
astronomicznego wraz z podaniem sprzętu posiadanego i potrzebnego do jego realizacji.  

I. Postanowienia ogólne  
I.1. Organizatorem konkursu na projekt edukacyjny (dalej: Konkurs) jest Polskie Towarzystwo 

Astronomiczne (dalej: Organizator) na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej (dalej: PAK). 
Partnerem konkursu jest czasopismo i portal „Urania – Postępy Astronomii”. 

I.2. Konkurs jest finansowany ze środków PAK i Organizatora.  
I.3. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski. 
I.4. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin (dalej: Regulamin), który wchodzi w życie z dniem 

rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.  
I.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Konkursu 

www.urania.edu.pl/konkursy/kosmoszkola. 
I.6. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. na 

warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

II. Tematyka i cele Konkursu  
II.1. Przedmiotem Konkursu jest zaprezentowanie programu zajęć kółka astronomicznego (programu 

zajęć semestralnych i przykładowego scenariusza pojedynczego spotkania) z zakresu astronomii, 
astronautyki lub badań Kosmosu oraz przedstawienie listy wyposażenia pracowni  
astronomiczno-astronautycznej niezbędnej do jej realizacji. Na liście prosimy zaznaczyć 
wyposażenie już posiadane i wyposażenie, które  szkoła chciałaby wygrać w ramach niniejszego 
Konkursu lub zdobyć w  inny sposób.  

II.2. Celem Konkursu jest zachęcenie szkół, nauczycieli i uczniów do rozwijania zainteresowań 
związanych z naukami ścisłymi, a w szczególności astronomią.  

III. Uczestnictwo w Konkursie  
III.1. Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na 

ternie Rzeczpospolitej Polskiej. 



III.2. Uczestnikiem Konkursu jest szkoła, natomiast zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły, 
nauczyciel, opiekun kółka naukowego, uczeń lub grupa uczniów (zwani dalej Zgłaszającym), 
którzy uzyskają zgodę dyrekcji szkoły na udział w Konkursie. 

III.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  
III.4. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać wyłącznie 1 pracę konkursową.  
III.5. Warunkiem udziału w Konkursie jest poprawne wypełnienie formularza konkursowego 

(dostępnego na stronie internetowej Konkursu www.urania.edu.pl/konkursy/kosmoszkola ) i 
przesłanie go na adres mailowy redakcja@urania.edu.pl oraz dostarczenie pracy konkursowej 
zgodnie z wymogami Regulaminu.  

III.6. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza jednocześnie, że Zgłaszający pracę oświadcza, iż praca nie 
narusza praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Prace 
konkursowe muszą być oryginalne, autorskie. Przedstawienie cudzej pracy prowadzi do 
dyskwalifikacji na dowolnym etapie Konkursu.  

III.7. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich 
osobistych lub majątkowych odpowiada Zgłaszający.  

III.8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Zgłaszającego i  Uczestnika 
niniejszego Regulaminu w całości. 

III.9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym zmiany 
te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestników do nagrody. O wszystkich zmianach 
dotyczących Konkursu Organizator informować będzie poprzez stronę internetową Konkursu. 

III.10. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.  
III.11. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.  
III.12. Wszelkich informacji na temat Konkursu można zasięgać w Redakcji Uranii - Postępów 

Astronomii w Centrum Astronomii UMK w Piwnicach koło Torunia, tel. 600 663 640, email: 
redakcja@urania.edu.pl po uprzednim kontakcie telefonicznym. 

IV. Zgłoszenia konkursowe 
IV.1. Konkurs jest realizowany w jednej kategorii obejmującej opisy programów zajęć kółka 

astronomicznego (programu zajęć semestralnych i przykładowego scenariusza pojedynczego 
spotkania) z zakresu astronomii, astronautyki lub badań Kosmosu oraz przedstawienie listy 
wyposażenia niezbędnego do jego realizacji z zaznaczeniem już posiadanego przez Uczestnika 
sprzętu .  

IV.2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i przesłanie formularza 
konkursowego oraz opisu projektu wraz z listą niezbędnego wyposażenia pracowni do dnia 
31 października 2018 r.: wypełniony i podpisany formularz należy wydrukować, podpisać 
oświadczenia i skan przesłać na adres mailowy redakcja@urania.edu.pl lub wysłać wypełnioną 
wersję elektroniczną drogą mailową, a podpisaną wersję papierową formularza wysłać na adres:  

Urania – Postępy Astronomii 
Centrum Astronomii UMK  

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń  
z dopiskiem Konkurs "KosmoSzkoła z PAK" 

IV.3. W zgłoszeniu należy podać dane szkoły (Uczestnika), dane osobowe Zgłaszającego oraz opis 
programu zajęć kółka astronomicznego wraz z listą niezbędnego wyposażenia.  
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IV.4. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem otrzymania nagrody. 
IV.5. Dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zostaną wykorzystane 

wyłącznie do przeprowadzenia Konkursu, a ich administratorem jest Polskie Towarzystwo 
Astronomiczne. 

IV.6. Organizator oceni zgłoszenia pod względem formalnym do 10 listopada 2018 r. i poinformuje 
Zgłaszających i Uczestników o zakwalifikowaniu do Konkursu. 

IV.7. Nadesłane materiały zostaną ocenione przez Komisję Konkursową do 15 listopada 2018 r. 
IV.8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 25 listopada 2018 r. 

V. Komisja Konkursowa  
V. 1.W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele PAK, Polskiego Towarzystwa 

Astronomicznego, Redakcji Uranii – Postępów Astronomii  oraz inne osoby zaproszone przez 
Organizatora. 

V. 2.Komisja Konkursowa ocenia nadesłane prace po ocenie formalnej.  
Komisja Konkursowa będzie w ocenie nadesłanej dokumentacji brała pod uwagę: 
(1) merytoryczną wartość i poprawność programu zajęć, 
(2) stopień zaangażowania społeczności szkolnej w realizację projektu, 
(3) pomysłowość i oryginalność przedstawionych aktywności, 
(4) jakość i wyczerpujący charakter nadesłanej dokumentacji, 
(5) możliwość realizacji projektu, 
(6) dotychczasową aktywność szkoły w edukacji astronomicznej. 

V. 3. Decyzja Komisji Konkursowej nie jest zależna od jakiegokolwiek czynnika losowego.  
V. 4. Podczas oceny prac konkursowych Komisja Konkursowa będzie oceniać oryginalność 

podjętego tematu, wartość merytoryczną oraz formę i czytelność opisu projektu.  
V. 5. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.  
V. 6. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie przyznania części nagród oraz do innego 

ich podziału w zależności od liczby, jakości i rodzaju nadesłanych prac.  
V. 7. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu ani zaskarżeniu. 

VI. Nagrody w Konkursie  
VI.1. Wartość nagród w Konkursie wynosi  5 000 PLN, 2 000 PLN i 1 000 PLN brutto (sumarycznie 

8000 PLN brutto) za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca odpowiednio, w postaci sprzętu do wyposażenia 
pracowni astronomiczno-astronautycznej według własnego wyboru szkoły z listy 
wyposażenia przedstawionego w opisie projektu. 

VI.2. Jury Konkursu może zdecydować o innym rozdziale nagród w ramach puli nie mniejszej niż 
8 000 PLN brutto.  

VI.3. Jury może zdecydować o przyznaniu nagród dodatkowych spoza puli wspomnianej wyżej, 
finansowanych ze środków Organizatora.  
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