
 
REGULAMIN KONKURSU „ZOBACZ PRZYSZŁOŚĆ JAK STANISŁAW LEM” 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO   
 

 
§ 1 Postanowienia ogólne: 

 
1. Konkurs organizowany jest z okazji przypadającego w 2021 Roku Stanisława Lema.  
2. Organizatorem konkursu jest Poseł na Sejm RP Tomasz Głogowski.  
3. Patronem i fundatorem głównych nagród konkursowych jest były premier, Poseł do PE prof. Jerzy Buzek.  
4. Fundatorem pozostałych nagród jest Poseł na Sejm RP, Tomasz Głogowski.  
5. Konkurs ma na celu: 

a) rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży twórczością i postacią Stanisława Lema, 
b) zachęcanie do kreatywnego myślenia i tworzenia, 
c) promowanie nowych talentów i pomysłów.  

6. Konkurs nie konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych 
i zakładach wzajemnych. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,  
b) odstąpienia od organizacji konkursu bez podania przyczyny,  
c) nierozstrzygnięcia konkursu w całości lub części,  
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 
§ 2 Zasady konkursu: 

 
1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) 
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Konkurs odbywa się w okresie od  25 listopada 2021 roku do 15 marca 2022 r. 
3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie powyżej 14 roku życia – ponadpodstawowych szkół publicznych 
i prywatnych z obszaru województwa śląskiego.  
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgoda opiekuna prawnego.  
5. Zadanie konkursowe polega na próbie przewidzenia przyszłość niczym Stanisław Lem w swoich książkach. 
Uczestnik musi opisać przedmiot pochodzący z przyszłości (jak się nazywa? co to jest? jak wygląda? do czego 
służy?). 
6. Zgłoszenia konkursowego można dokonać TYLKO JEDEN RAZ w trakcie trwania konkursu oraz TYLKO 
I WYŁĄCZNIE  PRZEZ FORMULARZ dostępny pod adresem: www.glogowski.pl  
7. Opis należy zamieścić w odpowiednich rubrykach, nie przekraczając maksymalnej ilości znaków, narzuconej 
przez system.  
8. Po upływie czasu trwania konkursu jury zapozna się ze zgłoszeniami uczestników i wyłoni spośród nich 
najbardziej kreatywne prace oraz ewentualne wyróżnienia.  
 
 

§ 3 Nagrody konkursowe: 
 
1. Główną nagrodą konkursową jest dwudniowa wycieczka do Barcelony, do interaktywnego centrum nauki Cosmo 
Caixa.  Nagroda przewidziana jest dla laureata pierwszego miejsca wraz z nauczycielem opiekunem. W razie braku 
możliwości wyjazdu laureata z nauczycielem opiekunem organizator zapewnia opiekuna na czas wycieczki.  
2. Pozostałe nagrody dla laureatów konkursu to jednodniowa wycieczka do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik 
oraz nagrody rzeczowe.  
3. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do końca kwietnia 2022 roku , o ile nie zaistnieją przeszkody niezależne 
od organizatora konkursu – o terminie organizator poinformuje publicznie na swojej stronie www i w social 
mediach.  
4. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody drogą mailową lub telefoniczną. 
5.Planowany termin wycieczki do Barcelony to październik 2022 roku – o szczegółach laureaci konkursu zostaną 
powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.  
 

http://www.glogowski.pl/


6. Laureaci konkursu zobowiązują się na własną rękę do spełnienia wszelkich aktualnych w danym czasie 
obowiązujących wymogów sanitarno-epidemiologicznych narzuconych na podróżnych.  
7. Fundatorzy nagród pokrywają koszty wycieczki do Barcelony (przeloty, transfer z lotniska, dwa noclegi w pokoju 
dwuosobowym, bilet wstępu do Cosmo Caixa, podstawowe ubezpieczenie podróżne) oraz wyjazdem do Warszawy 
(przejazd, bilet wstępu do Centrum Nauki Kopernik, obiad, podstawowe ubezpieczenie podróżne). Fundatorzy 
nagród nie pokrywają kosztów badań lekarskich, testów na COVID-19, biletów komunikacji publicznej, itp.  
8. Jeżeli zwycięzca konkursu z przyczyn niezależnych nie będzie mógł wziąć udziału w wycieczce, w terminie 
przewidzianym przez organizatora nagroda przepada. Nie dopuszcza się także wskazania innej osoby, która zamiast 
zwycięzcy pojedzie na wycieczkę.  
9. Organizator zastrzega, że nagrody przyznane w konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani 
na ich równowartość pieniężną. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany terminu wyjazdu lub zmiany nagrody głównej, jeżeli 
zaistnieją ku temu szczególne przesłanki tj. zostanie to utrudnione lub zagrożone ze względu na zdarzenie noszące 
cechy siły wyższej (np. wojna, ogłoszenie klęski żywiołowej, stanu epidemii, etc.).  
 

§ 4 Postanowienia końcowe: 
 
1. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady konkursu i jest udostępniony wszystkim 
potencjalnym uczestnikom konkursu. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa 
Kodeksu Cywilnego. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu, o czym bezzwłocznie 
poinformuje Uczestników. 
4. Uczestnik biorąc udział w konkursie potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym 
Regulaminie. 
 

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych: 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.  
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom 
trzecim.  
3. Wysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu.  
4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich korekty. 
 
 

§ 6  Klauzula RODO: 
 
1.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 i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych o przysługujących prawach z tym 
związanych.  
2. Administratorem danych osobowych jest Biuro Poselskie Tomasza Głogowskiego, ul. Opolska 1, 42-600 
Tarnowskie Góry.   
3. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie związanych z konkursem 
udziela Biuro Poselskie Tomasza Głogowskiego, ul. Opolska 1, 42-600 Tarnowskie Góry, pod adresem: 
biuro@glogowski.pl  
4. Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie udzielonej zgody. 
5. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści tego regulaminu.  
6. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w § 5 odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa, 

b) inne podmioty tj. fundatorzy nagród konkursowych.  
7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania konkursu, tj. okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w regulaminie, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 



obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznych, cele badań 
naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.  
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane są przetwarzane, przysługują następujące 
uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy są nieprawidłowe 

lub niekompletne, 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: 

o dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
o osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy przetwarzania danych, 
o dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 
o dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa, 
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy: 

o osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  przetwarzanie danych 
jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając 
w zamian ich ograniczenia, 

9.  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do 
ustalenia, ochrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania 
danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec 
podstawy sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki: 

a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 
c) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie zachodzi 

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
10. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody 
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Biurze Poselskim Tomasza 
Głogowskiego, ul. Opolska 1, 42-600 Tarnowskie Góry danych osobowy, osobom, których dane są przetwarzane, 
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
12. Podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
13. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
 
 
  
 


