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Regulamin Konkursu na SUPER KODERA 2021 realizowany w ramach projektu pt. „Europejski Tydzień 

Robotyki 2021” 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pt.:„SUPER KODER 2021” zwany 
dalej „Konkursem”. 

 
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera z siedzibą w Poznaniu przy 

ul. Zagrodniczej 8a, 61-654 Poznań, e-mail: fundacja@malyinzynier.pl (dalej zwana „Organizator 
Konkursu”). 

 
3. Konkurs jest organizowany na terytorium miasta Poznania. 

 
4. Konkurs ma na celu wyłonienie autora/ki, który/a przygotuje najciekawszy projekt aplikacji lub gry 

własnego pomysłu. 
 

 
II. UCZESTNICY KONKURSU 

 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie poznańskich szkół podstawowych w wieku 7-14 lat.  

 
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w 

innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz 
członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa. 

 
 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 
 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne 
powołane przez Organizatora. 
 

2. Kryteria oceny: 
a) przydatność aplikacji w życiu codziennym i/lub „grywalność” gry; 
b) prawidłowe zaprogramowanie pod kątem technicznym; 
c) estetyka przygotowanego projektu. 

 
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 15.12.2021r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 

na stronie internetowej fundacji, a także przesłane drogą e-mailową do uczestników. 
 

4. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie opracowania wykonane samodzielnie. 
Prace należy nadsyłać elektroniczną, na adres Organizatora, tj. fundacja@malyinzynier.pl. 
 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy konkursowej, która jest sprzeczna z dobrymi 
obyczajami lub mogąca być uznana za obelżywe, kojarzyć się z przemocą lub rasizmem i innymi 
przejawami dyskryminacji. 
 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przygotowanych prac konkursowych w celach 
promocyjnych, a uczestnik przystępując do Konkursu wyraża na to zgodę. 
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7. Przystąpienie do Konkursu poprzez wysłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z zapoznaniem 
się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się do przestrzegania 
zawartych w nim zasad. 
 

8. W Konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody dla autora/ów prac konkursowych, który otrzyma 

najwyższą ocenę przyznaną przez komisję składająca się z Automatyka/Robotyka prowadzącego 

zajęcia z tego zakresu, członka zarządu fundacji oraz jednego z wolontariuszy fundacji.  

9. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych organizator informuje iż: 

a) Administratorem danych osobowych jest Prezes Fundacji Rozwoju edukacji Małego Inżyniera z 

siedzibą w Poznań 61-654 przy ul. Zagrodniczej 8a. 

b) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z 

realizacją celu określonego w art. 25 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz.443) w celu organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu 

plastycznego pt. „SUPER KODER 2021”, opublikowania jego wyników oraz w celu prezentacji i 

publikowania prac plastycznych. 

c) podanie przez danych osobowych (imię i nazwisko dziecka, adres e-mail) jest całkowicie 

dobrowolne, jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w 

Konkursie. 

d) odbiorcą danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci będą upoważnieni 

pracownicy Organizatora Konkursu. 

e) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia. 

f) pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez US, a także 

przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych: 

fundacja@malyinzynier.pl. 

 


