Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Placówek edukacyjnych do Projektu „ESA dla OSE – 1200
czujników smogu” – Regulamin Grywalizacji

REGULAMIN GRYWALIZACJI
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w grywalizacji będącej
elementem Projektu „ESA dla OSE - 1200 czujników smogu” (dalej: „Grywalizacja”).
Organizatorem akcji jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut
Badawczy, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000012938, NIP: 521-04-17157, REGON: 010464542 (dalej: „Organizator” lub „NASK”), realizujący projekt Edukacyjnej Sieci
Antysmogowej (dalej: „ESA”).
Grywalizacja będzie trwała od dnia 06.06.2022 r. do dnia 15.06.2022 r,
Grywalizacja jest realizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Grywalizacja skierowana jest do szkół OSE - Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (dalej zwanych:
„szkołą”, „placówką” lub „Uczestnikiem”), które zgłosiły się Projektu „ESA dla OSE „1200
czujników smogu” i spełniających jej warunki określone w Regulaminie Grywalizacji.
Grywalizacja ma na celu zwiększenie zaangażowania uczniów w możliwość przyznania miernika
szkole oraz zwiększenie poziomu świadomości marek ESA i OSE.
Grywalizacja składa się z dwóch elementów:
a) Głosowania, za które placówka może zdobyć od 0-10 pkt.
Szczegóły przeprowadzenia głosowania są opisane w § 2 regulaminu.
b) Konkursu na kreatywną pracę „Moja szkoła OSE w projekcie ESA”, za który (przesyłając
pracę zgodną z warunkami Konkursu) szkoła może zdobyć 10 pkt.
Szczegóły przeprowadzenia konkursu są opisane w § 3 regulaminu.
Warunkiem wzięcia udziału w Grywalizacji jest spełnienie przez szkołę co najmniej jednego
z warunków określonych w pkt 7, tj. udziału w głosowaniu lub udziału w konkursie, z tym że udział
szkoły w obu tych przedsięwzięciach, zwiększa szanse na uzyskanie wyższej liczby punktów
w Grywalizacji.
Udział w Grywalizacji jest bezpłatny.
Organizator powoła Komisję, która przyzna punkty w Grywalizacji zgodnie z zasadami
regulaminu.

§2
ZASADY I CEL GŁOSOWANIA
1. Celem głosowania jest zwiększenie zaangażowania społeczności szkolnej w pozyskanie miernika
jakości powietrza.
2. Organizatorem głosowania jest szkoła biorąca udział w Projekcie „ESA dla OSE - 1200 czujników
smogu”.
3. Sposób przeprowadzenia głosowania wybiera szkoła.
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4. Udział w głosowaniu mogą wziąć tylko uczniowie placówki.
5. Każdy z uczestników głosowania może oddać jeden unikalny głos.
6. Po przeprowadzeniu głosowania dyrektor placówki składa oświadczenie o przebiegu
głosowania stanowiące załącznik nr 2A do regulaminu Grywalizacji wraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik nr 2B do regulaminu Grywalizacji.
7. Podpisane i prawidłowo wypełnione oświadczenie dyrektora szkoły należy przesłać na adres
mailowy: oswiadczenie@esa.nask.pl do dnia 15.06.2022 r do godz. 23:59.
8. Maksymalna liczba punktów, którą szkoła może otrzymać za głosowanie, wynosi 10.
9. Punkty są przyznawane zgodnie z poniższą zasadą:
Jeżeli zagłosuje 100% uczniów, szkole zostanie przyznanych 10 pkt.
Jeżeli zagłosuje 80% uczniów, szkole zostanie przyznanych 8 pkt.
Jeżeli zagłosuje 37% uczniów, szkole zostanie przyznanych 3,7 pkt.
Punkty mogą być zaokrąglone do 1 miejsca po przecinku.
10. Oświadczenia nadesłane po terminie, tj. po 15.06.2022 r. lub w liczbie i w sposób inny niż
określony w Regulaminie lub przez osoby, które nie spełniają wymagań niniejszego regulaminu,
nie będą podlegały ocenie.
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§3
ZASADY I CEL KONKURSU NA KREATYWNĄ PRACĘ „MOJA SZKOŁA OSE W PROJEKCIE ESA”
Celem konkursu jest podniesienie wśród uczniów świadomości dotyczącej projektu ESA i OSE,
wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych i zachęcanie do korzystania z programów i urządzeń
cyfrowych, oraz rozwój kreatywności, wyobraźni i zachęcanie do pracy twórczej.
Zadaniem konkursowym jest stworzenie kreatywnej pracy na temat „Moja szkoła OSE
w projekcie ESA” wykonanej z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (np.: plakat, mem) lub pracy
plastycznej wykonanej dowolną techniką.
Szkoła może wysłać jedną pracę konkursową.
Zgłoszenia pracy konkursowej dokonuje dyrektor szkoły lub pracownik z adresu mailowego
szkoły, wysyłając ją na adres konkurs@esa.nask.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać: pracę konkursową w formacie PDF lub jpg; numer RSPO, pełną
nazwę i adres szkoły.
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność z tematem,
b) oryginalność,
c) pomysłowość.
Szkoły, które przekażą prace zgodne z tematyką konkursu i zostaną pozytywnie zaopiniowane
przez komisję konkursową, otrzymają 10 pkt.
Nadesłanie Pracy konkursowej, na której widoczny będzie wizerunek jakiejkolwiek osoby,
równoznaczne będzie z oświadczeniem dyrektora szkoły, iż posiada on zgodę tej osoby na
rozpowszechnianie jej wizerunku, w tym publiczną ekspozycję w ramach Konkursu.
W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu Organizator powoła Komisję
Konkursową.
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10. Prace nadesłane po terminie, tj. po 15.06.2022 r. lub w liczbie i w sposób inny niż określony
w Regulaminie lub przez osoby, które nie spełniają wymagań niniejszego regulaminu, nie będą
podlegały ocenie.
§4
DODATKOWE PUNKTY
1. Celem Grywalizacji jest możliwość zyskania dodatkowych punktów w naborze do Projektu „ESA
dla OSE - 1200 czujników smogu”. Punkty zostaną przyznane przez Komisję powołaną przez
Organizatora i doliczone do ogólnej punktacji w naborze do Projektu „ESA dla OSE - 1200
czujników smogu”.
§5
PRAWA AUTORSKIE
1. Przystępując do Konkursu na kreatywną pracę „Moja szkoła OSE w projekcie ESA”, Uczestnik
oświadcza, że:
a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej Pracy
konkursowej (w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych);
b) nadesłana Praca konkursowa jest oryginalna, dotychczas niepublikowana
i nienagradzana w innych konkursach;
c) nadesłana Praca konkursowa nie będzie naruszała praw autorskich oraz jakichkolwiek
innych praw osób trzecich.
2. W przypadku, gdy wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanej Pracy konkursowej
narusza prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, Uczestnik zobowiązany
będzie do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich ewentualnych szkód, jakie poniesie lub
może ponieść z tego tytułu Organizator Konkursu lub osoby trzecie oraz do zaspokojenia
wszelkich prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przysługujących Organizatorowi lub
osobom trzecim.
3. Uczestnik oświadcza, że z chwilą wzięcia udziału w Konkursie udziela Organizatorowi
nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie
z Pracy konkursowej według uznania Organizatora, obejmującej:
a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Pracy konkursowej w całości lub w części;
b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy
wykorzystaniu każdej techniki, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu
magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką
egzemplarzy Pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową, w dowolnej liczbie egzemplarzy, a także
wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia;
c) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Pracę konkursową
utrwalono, tj. ich użyczenie;
d) rozpowszechnianie Pracy konkursowej, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie,
wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet, m.in. na
stronie esa.nask.pl oraz www.nask.pl i w ramach profilów Organizatora prowadzonych
w serwisach Facebook i Twitter;
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wykorzystywanie Pracy konkursowej do celów reklamowych, promocyjnych oraz
informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym na ulotkach, w Internecie, prasie,
w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych.
4. Dodatkowo Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby
uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Pracy konkursowej, w szczególności
poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych
opracowań i rozporządzanie nimi wg uznania Organizatora na polach eksploatacji, o których
mowa w ust. 3 powyżej.
5. W przypadku stwierdzenia wad prawnych nadesłanej Pracy konkursowej, zwłaszcza naruszenia
praw autorskich osób trzecich, Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo odrzucenia
zgłoszonej Pracy konkursowej – a w przypadku ujawnienia tego faktu po ogłoszeniu wyników
i wręczeniu nagrody – do anulowania swojej decyzji i żądania zwrotu nagrody oraz ujawnienia
informacji o zaistniałym fakcie.
6. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na publikację danych osobowych autorów
pracy w postaci: imienia, nazwiska, nazwy szkoły, którą reprezentuje oraz nadesłanej Pracy
konkursowej na wszelkich stronach internetowych według wyboru Organizatora,
w szczególności na stronach: esa.nask.pl oraz www.nask.pl, a także na profilach Organizatora
prowadzonych w serwisach Facebook i Twitter.
e)
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§6
DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych uczestników Grywalizacji jest Naukowa i Akademicka Sieć
Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej
12; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB: iod@nask.pl.
NASK-PIB będzie przetwarzać dane osobowe dyrektora placówki, na podstawie dobrowolnej
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) udzielonej przez dyrektora szkoły, do celów związanych ze
zgłoszeniem uczestnictwa oraz udziałem w Grywalizacji, w tym informowania o szczegółach
organizacyjnych i ewentualnych zmianach w programie Grywalizacji.
Dane osobowe dyrektora szkoły oraz adres i nazwa szkoły mogą być udostępnione przez NASKPIB
podmiotom
świadczącym
NASK-PIB
usługi
lub
udostępniającym
narzędzia
teleinformatyczne, związane z obsługą grywalizacji i procesu rejestracji jej Uczestników.
Dane osobowe dyrektora szkoły będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od zakończenia
Grywalizacji.
Uczestnikowi Grywalizacji przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne; Uczestnikowi Grywalizacji przysługuje prawo do
wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w tym celu należy
poinformować organizatora Konkursu na adres: konkurs@esa.nask.pl.
Wycofanie udzielonej zgody przed zakończeniem Grywalizacji skutkować może
niedopuszczeniem Uczestnika do udziału w grywalizacji lub jego odpowiedniej części; dotyczy
to także niepodania przez Uczestnika danych wymaganych lub podania danych
nieprawidłowych lub niekompletnych.
Uczestnikowi Grywalizacji przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
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9. Dane osobowe Dyrektora szkoły nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania ani
innego podobnego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin grywalizacji jest dostępny na stronie esa.nask.pl/1200-czujnikow.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny, o ile nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. Zmiana regulaminu wchodzi
w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Organizatora. Zmiana regulaminu zostanie
opublikowana na stronie esa.nask.pl/1200-czujnikow.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie oświadczeń dyrektora
placówki i prac konkursowych spowodowane problemami technicznymi nieleżącymi po stronie
Organizatora.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.06.2022 r.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 2A do regulaminu Grywalizacji – Oświadczenie Dyrektora placówki zgłoszonej do Projektu
„ESA dla OSE – 1200 czujników smogu” o przebiegu głosowania
Załącznik nr 2B do regulaminu Grywalizacji – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
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Załącznik nr 2A do regulaminu Grywalizacji – Oświadczenie Dyrektora placówki zgłoszonej do Projektu „ESA dla
OSE – 1200 czujników smogu” o przebiegu głosowania
OŚWIADCZENIE
Pełna nazwa i numer placówki: ………………………………………………………………………………………………….
RSPO placówki: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Województwo: …………………………………………………………………………………………………………………………
Gmina: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Miejscowość: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………………………………………
Ulica/Numer budynek/Numer lokalu: …………………………………………………………………………………………….
Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022: …………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko dyrektora placówki: ……………………………………………………………………………………………….
Adres mailowy szkoły:…………………………………………………………………………………………………………………

Ja niżej podpisany jako dyrektor placówki oświadczam, że zostało przeprowadzone w szkole głosowanie zgodnie
z regulaminem Projektu „ESA dla OSE – 1200 czujników smogu”
Głosowanie odbyło się w dniach (data przeprowadzenia głosowania) : ………………..
W głosowaniu wzięło udział (ilość Uczniów biorących udział w głosowaniu):…………….

……………..……………………………………..
Data i czytelny podpis dyrektora placówki
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Załącznik nr 2B do regulaminu Grywalizacji - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dyrektora placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych ze zgłoszeniem placówki do
Projektu „ESA dla OSE – 1200 czujników” zwanego dalej akcją organizowanej przez NASK – Państwowy Instytut
Badawczy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Potwierdzam zapoznanie się z treścią Regulaminu akcji opublikowanego na stronie esa.nask.pl w zakładce 1200
czujników oraz przyjmuję do wiadomości, że:
1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)
9)

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć
Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12; kontakt
do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB: iod@nask.pl;
NASK-PIB będzie przetwarzać dane osobowe dyrektorów placówek w zakresie wskazanym w oświadczeniu
dyrektora placówki; dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
do celów związanych ze zgłoszeniem uczestnictwa oraz udziałem w akcji, w tym informowania
o szczegółach organizacyjnych i ewentualnych zmianach w regulaminie akcji 1200 czujników oraz w celu
przesłania i opublikowania listy laureatów.
Dane osobowe mogą być udostępnione przez NASK-PIB podmiotom świadczącym NASK-PIB usługi lub
udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, związane z obsługą akcji i procesu rejestracji jego
Uczestników;
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia akcji jednakże nie dłużej niż 3 miesiące
od ogłoszenia wyników akcji;
Dyrektorowi placówki przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne; dyrektorowi przysługuje prawo do wycofania udzielonej
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem; w tym celu należy poinformować organizatora Konkursu na adres:
konkurs@esa.nask.pl;
Wycofanie udzielonej zgody przed zakończeniem Konkursu skutkować może niedopuszczeniem szkoły do
udziału w akcji; dotyczy to także niepodania przez Uczestnika danych wymaganych lub podania danych
nieprawidłowych lub niekompletnych;
Dyrektorowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Dane osobowe dyrektorów placówek nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania ani innego
podobnego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

……………..……………………………………..
Data i czytelny podpis dyrektora placówki

NASK-PIB
ul. Kolska 12
01–045 Warszawa

NIP: 521 04 17 157
Regon: 010464542
KRS: 0000012938

nask@nask.pl
+48 22 380 82 00
+48 22 380 82 01

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa
Numer konta:
28 1750 0009 0000 0000 0094 9997

www.nask.pl

