Regulamin konkursu
Filmowego 2019
I.

Organizator konkursu.

Robocreator Sp. Z o.o. ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań, NIP: 78 22 619 344, KRS: 0000612843
Fundacja Dociekliwego Alberta ul. Rolna 195 02-729 Warszawa, NIP: 5213771178, KRS: 0000667631
II.

Cele konkursu.

Celem naszego projektu jest przede wszystkim popularyzacja nauk ścisłych, tj. informatyka, mechanika,
robotyka, fizyka, matematyka, wśród dzieci w wieku szkolnym. Ponadto pragniemy podnieść
świadomość rodziców dzieci na temat robotyki. Chcemy, aby zobaczyli, że jest to zagadnienie
dostępne nawet dla małych dzieci i przedstawione w odpowiedni sposób, może ułatwić im dalszy
rozwój i nauczyć logicznego, technicznego myślenia. Istotne jest dla nas również to, aby pokazać
szkołom i nauczycielom, że nauka poprzez zabawę jest niezwykle efektywna i atrakcyjna. Chcemy
pomóc im zaangażować się w kreatywne działania poza lekcjami szkolnymi. To krok ku przyszłości
polskiej edukacji.
III.

Warunki uczestnictwa.
a. W konkursie mogą wziąć udział klasy ze szkół podstawowych – dalej jako Zespół:
b. Zadaniem zespołu jest nagranie 30 sekundowego filmiku w tematyce: Programowanie!
Jak Ty to widzisz?
c. Wykonanie filmu nie jest ograniczone do żadnej techniki.
d. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do dnia 26 maja do godz. 23:59 na adres
mailowy: konkurs@dociekliwyalbert.pl stworzony film.
e. Zespoły zgłaszające swój udział w konkursie muszą dodatkowo wraz z filmem wysłać
na adres mailowy wskazany powyżej wydrukowany, wypełniony, podpisany i
zeskanowany formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu
konkursu filmowego 2019 z następującymi informacjami:
i. Nazwa Filmu.
ii. Imię i Nazwisko Opiekuna.
iii. Dane klasy: nr klasy, wskazanie szkoły..
iv. Dane kontaktowe opiekuna: mail i telefon.
v. Akceptacja regulaminu. W zgłoszeniu należy umieścić zdanie: „Oświadczam,
iż zapoznałem/ am się z regulaminem konkursu filmowego 2019 i akceptuję
jego warunki.”
vi. Zapoznanie się z klauzulą informacyjną poprzez wpisanie znaku „X” w pole
kwadratu w punkcie 6 formularza zgłoszeniowego przy zdaniu:: „Oświadczam,

iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych
osobowych.”
vii. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera od TwójRobot.pl, publikację
wizerunku oraz publikację wizerunku na portalach społecznościowych, w tym
serwisie Facebook, poprzez wpisanie znaku „X” w pole kwadratu w punktach
7,8,9 formularza zgłoszeniowego.
f.

Akceptacja regulaminu oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną w punktach 5 i 6
Formularza Zgłoszeniowego jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie
filmowym 2019.

g. Zgłoszenia wysłane po podanym wyżej terminie nie będą uwzględniane w konkursie.
IV.

Prezentacja filmu.
a. Prezentacja przesłanych filmów odbywać się będzie na profilu Spółki na portalu
Facebook.
b. Ocenę prezentacji dokonywać będzie komisja składająca się z 3 osób:
i. osoba reprezentująca firmę TwójRobot.pl,
ii. osoba reprezentująca fundację Dociekliwego Alberta,
iii. osoba reprezentująca Politechnikę Warszawską.

V.

Kontakt.
W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt z:
a. Paulina Laskowska tel: 606 299 977, konkurs@dociekliwyalbert.pl.

VI.

Nagrody. Wyłonione zostaną 3 najciekawsze filmy i ich twórcy otrzymają nagrody takie, jak:

VII.

a. 2 roboty LoFi Codebox Starter
b. bilety dla całej klasy do Centrum Nauki Kopernik!
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Zał. 1 Formularz Zgłoszeniowy Konkursu Filmowego 2019
1) NAZWA FILMU:
a. .........................................................................................................
2) IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA:
a. ….................................................................................................
3) DANE KLASY:
a. ….....................................................................................................
4) DANE KONTAKTOWE OPIEKUNA:
a. numer telefonu: ….........................................................................
b. adres e-mail: …..............................................................................
5) AKCEPTACJA REGULAMINU KONKURSU(*):
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem konkursu FILMOWEGO 2019 i akceptuję
jego warunki.
6) ZAPOZNANIE SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ(*):
Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
7) WYRAŻENIE ZGODY NA OTRZYMYWANIE NEWSLETTERA OD TWÓJROBOT.PL(*):
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail
informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną od Robocreator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz
oraz franczyzobiorców ww. podmiotu.
8) WYRAŻENIE ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU(*):
Wyrażam zgodę na zamieszczanie przez Robocreator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Poznaniu (60-702) przy ul. Głogowskiej 31/33, danych osobowych w postaci
wizerunku osób z klasy, której jestem wychowawcą, na stronie internetowej Spółki.
Publikacja ww. danych odbywa się w celu promocji Spółki oraz jej usług. Zostałem/am
poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne oraz o przysługujących mi prawach.
Oświadczam, iż posiadam niezbędne zgody od opiekunów prawnych dzieci, do wyrażenia ww.
zgody.
Nie wyrażam zgodny na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa
powyżej.
Nie wyrażam zgodny na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa
powyżej.

9) WYRAŻENIE ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH, W
TYM SERWISIE FACEBOOK(*):
Wyrażam zgodę na zamieszczanie przez Robocreator spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-702) przy ul. Głogowskiej 31/33, danych
osobowych w postaci wizerunku osób z klasy, której jestem wychowawcą, na serwisach
internetowych Spółki, w tym na serwisie Facebook pod adresem www.facebook.pl oraz You
Tube pod adresem www.youtube.com. Publikacje ww. danych odbywa się w celu promocji
promocji Spółki oraz jej usług.
a. Jednocześnie pragniemy poinformować, że serwery serwisu Facebook oraz You Tube
znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z
zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać
dostatecznego poziomu ochrony. Dane zostaną przetransferowane przez serwis
Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych
z działalnością serwisu.
b. Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne oraz o
przysługujących mi prawach.
Nie wyrażam zgodny na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa
powyżej.
(*)- aby zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę należy wstawić znak X w pole kwadratu

_________________________
(miejscowość, data)

__________________________
(czytelny podpis osoby
wyrażającej zgodę)

