
Regulamin Programu „Szkoła Przyjaciół Kopernika”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie “Szkoła Przyjaciół Kopernika”,
zwanym dalej w treści Regulaminu Programem.
2.  Organizatorami  Programu  są:  Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu  oraz  Szkoła
Podstawowa Nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podmioty zwane są dalej Organizatorem.
Realizatorem z ramienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest Centrum Badań Kopernikańskich.
3.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  mają  zastosowanie  odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
4. Uczestnikiem Programu może być szkoła lub przedszkole zwane dalej Uczestnikiem.
5. Program uwzględnia zadania realizowane przez szkoły w okresie 01.09.2022 r. - 15.03.2023 r.
6. Celem Programu jest:
a. upowszechnienie wiedzy na temat życia i działalności Mikołaja Kopernika w kraju i poza jego
granicami; 
b. kształtowanie postaw patriotycznych oraz obywatelskich; 
c. upowszechnianie innowacyjnych metod nauczania i wspieranie nauczycieli w stosowaniu tych
metod w praktyce;
d.  promowanie  mądrego  i  przemyślanego  wykorzystywania  technologii  informacyjno-
komunikacyjnych;
e. rozwijanie w uczniach: 
• zaangażowania  i poczucia możliwości wpływania na rzeczywistość, 
• kreatywności, umiejętności współpracy, komunikacji i ciekawej prezentacji efektów pracy, 
• umiejętności wyszukiwania informacji i ich przedstawiania, 
• umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, 
•  umiejętności  weryfikowania  źródeł,  dzielenia  się  wiedzą  i  tworzenia  otwartych  zasobów
edukacyjnych; 
f. budowanie współpracy między nauczycielami; 
g. umożliwienie uczniom, nauczycielom i dyrektorom wymiany doświadczeń; 
h. upowszechnienie rozwiązań wypracowanych w Programie. 

§2
ODBIORCY I ZASIĘG 

1.  Program  ma  zasięg  ogólnopolski,  z  możliwością  wykorzystania  przez  polskie  placówki
edukacyjne działające poza Polską.
2.  Program  skierowany  jest  do  wszystkich  wszystkich  typów  szkół  działających  na  terenie

Rzeczpospolitej Polskiej oraz dla szkół polonijnych.
3. Dyrektor może zgłosić przedszkole, szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, lub zespół
szkół, jeśli nauczyciele pracują na kilku poziomach edukacyjnych.
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4.  Dyrektor wyznacza szkolnego  koordynatora, odpowiadającego za realizację działań w ramach
Programu.

§3
ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU 

1.  Uczestnikiem  Programu  jest  placówka  edukacyjna (przedszkole,  szkoła  podstawowa,  szkoła
ponadpodstawowa) lub zespół szkół.
2.  Warunkiem  udziału  szkoły  w  Programie  jest  dokonanie  rejestracji  szkoły  i  otrzymanie
potwierdzenia na podany adres mailowy.
3.  Dyrektor  szkoły  rejestruje  szkołę  do  Programu  poprzez  poprawne  wypełnienie  i  wysłanie
formularza zgłoszeniowego online, znajdującego się na stronie internetowej Programu, zgodnie z
instrukcją tam zamieszczoną, w terminie przewidzianym w harmonogramie:
a. rejestracja szkół do 30.09.2022 r. 
b. realizacja zadań i złożenie sprawozdania do 15.03.2023 r. 
c.wypełnienie formularza online ze sprawozdaniem i przesłanie go w wersji online do 10.04.2023 r.
d.  podsumowanie  programu  i  ogłoszenie  listy  szkół,  które  uzyskały  miano  Szkół  „Przyjaciół
Kopernika” do 15.06.2023 r.
d. uroczyste rozdanie certyfikatów i nagród we IX 2023 r..
4. Wydrukowane zgłoszenie,  opatrzone pieczątką i podpisem dyrektora należy odesłać na adres
Centrum  Badań  Kopernikańskich  ul.  Władysława  Bojarskiego  1, 87-100  Toruń  (z  dopiskiem
„Szkoła Przyjaciół Kopernika”). (załącznik nr 1)
5. Uczestnicy realizują zadania programowe w szkole i w środowisku pozaszkolnym.
6. Zgłoszenie się Uczestnika do Programu jest równoczesne z akceptacją niniejszego Regulaminu
przez wszystkich członków Zespołu. 

§4
ZASADY PROGRAMU 

1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
2. Uczestnik realizuje 5 zadań obowiązkowych:
a.  Lekcja z Kopernikiem (przygotowanie i przeprowadzenie lekcji/zajęć, podczas których będzie
zaprezentowana postać, działalność i osiągnięcia Mikołaja Kopernika),
b. Film propagujący postać i osiągnięcia Mikołaja Kopernika (przygotowanie filmu w dowolnej
konwencji, np. fabularny, animowany, poklatkowy itd.),
c.  Gra planszowa,  escape room lub gra miejska  o Koperniku (opracowanie  jednej  z tych form
materiałów oraz przeprowadzenie zajęć z jej wykorzystaniem),
d.  Organizacja  obchodów  związanych  z  rocznicą  urodzin  Mikołaja  Kopernika  (przygotowanie
działań w celu upamiętnienia rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika),
e. Życzenia urodzinowe dla Mikołaja Kopernika (przygotowanie od 1 do 3 kartek z życzeniami i
przesłanie  jej  w  wersji  papierowej  do  15  stycznia  2023  r.  na  adres:  Centrum  Badań
Kopernikańskich ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń (z dopiskiem „Kartka urodzinowa”).
3. Uczestnik może także zrealizować zadania dodatkowe:
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a. Wystawa „Polacy - bohaterowie nauki” (opracowanie i przygotowanie wystawy prezentującej
polskich naukowców i ich dorobek),

b. Festiwal Nauk Kopernika (przygotowanie szkolnego festiwalu nauk, podczas którego uczniowie
będą mogli zaprezentować np. doświadczenia, postery),

c.  Wirtualna  wycieczka  „Szlakiem  Kopernika”  (opracowanie  planu  wycieczki  wirtualnej
prezentującej miejscowości związane z życiem Kopernika).

3. Wybrane zadania muszą być realizowane przez Uczestnika w okresie od 1 października 2022 r.
do 15 marca 2023 r.
4.  Uczestnik zobowiązany jest  do złożenia  sprawozdania,  które zamieszczone będzie na stronie
internetowej Programu. W sprawozdaniu będzie trzeba zwrócić uwagę na:
- liczbę odbiorców poszczególnych zadań,
- opis przeprowadzonych działań,
- relacje fotograficzną i wideo z realizacji zadań.
5. Wykonanie pięciu zadań wskazanych w §4 p.2 uprawnia do zdobycia Miana „Szkoły Przyjaciół
Kopernika”.
6. Uczestnicy, realizując zadania, angażują zarówno swoich uczniów, jak i społeczność lokalną.
7. Reprezentanci  10 najlepszych szkół podejmujących najambitniejsze zadania (zakwalifikowani
przez  Radę  Programu,  złożoną  z  inicjatorów  Programu,  Pani  Anny Krygier  i  Pani  Magdaleny
Kończewskiej oraz  przedstawicieli  wskazanych  przez  Organizatorów)  zostaną  zaproszeni  na
ogólnopolską galę wręczenia Miana.
8. Zostanie przyznana nagroda specjalna dla szkoły polonijnej,  która w najbardziej  atrakcyjny i
kreatywny sposób zrealizuje zadania Programu.
9. Szkolny koordynator:
a. realizuje zadania zgodnie z wytycznymi Organizatora; 
b. koordynuje działania zespołu w szkole; 
c. opisuje realizację poszczególnych zadań i wypełnia sprawozdanie.
10. W przypadku ustąpienia nauczyciela ze stanowiska szkolnego koordynatora, jego obowiązki
zobowiązany  jest  przejąć  inny  nauczyciel i  powiadomić  drogą  elektroniczną  o  tym  fakcie
Organizatora, podając nazwę szkoły, imiona i nazwiska ustępującego i nowego szkolnego opiekuna.
Nowy  szkolny  koordynator zobowiązany  jest  kontynuować  wypełnianie  zadań  poprzednika,
zgodnie z harmonogramem Programu.
11. Zadania Organizatora:
a. zapewnia Uczestnikom dostęp do strony internetowej; 
b. przyznaje Miana  “Szkoły Przyjaciół  Kopernika” wszystkim Uczestnikom, którzy zrealizowali
zadania przewidziane w Programie i poświadczają to certyfikatem;
c. wydaje dyplomy oraz zaświadczenia o udziale w programie Uczestnikowi i Członkom Zespołu;
d. organizuje galę finałową Programu związaną z wręczeniem certyfikatów dla wybranych przez
Radę Programu; 
e. archiwizuje zebrane materiały i wykorzystują w publikacjach naukowych i edukacyjnych; 
f. promuje Program w mediach. 
12. Zadanie Rady Programu:
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a. ocenia formalnie i merytorycznie sprawozdania Uczestników;
b. na podstawie ocen wyłania dziesięć najlepszych szkół, które zrealizowały zadania w najbardziej
ambitny i kreatywny sposób oraz wskazuje szkołę polonijną do nagrody specjalnej.

§5

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU 
1.  Wszystkie  szkoły  uczestniczące  w  Programie  ubiegają  się  o  miano  „Szkoły  Przyjaciół
Kopernika” potwierdzone certyfikatem. Certyfikat dla szkoły zostanie wysłany e-mailem lub pocztą
tradycyjną.
2.  Wybrane  przez  Radę  Programu  szkoły  realizujące  oryginalne  i  ambitne  zadania  zostaną
zaproszone do udziału w gali finałowej Programu.
3. Szkoła ukończy program i otrzyma certyfikat pod warunkiem, że uczestnicy zrealizują zadania, a
szkolny koordynator prześle komplet sprawozdań z ich realizacji.
4. Nauczyciele otrzymają w formie elektronicznej dostęp do wzoru dyplomów dla uczniów, którzy
brali udział w Programie.
5. Za rezygnację z uczestnictwa w Programie Organizator uznaje:
a. brak przesłania sprawozdań z realizacji zadań w terminach wyznaczonych w harmonogramie; 
b. informację wysłaną mailem do Organizatora o rezygnacji z udziału w Programie. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji dotyczącej przyznania certyfikatu lub
odmowy jego przyznania w ramach Programu.
 

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Programu.

2. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Jeśli w utworach zamieszczonych w sprawozdaniu (w szczególności filmach, zdjęciach) znajduje
się wizerunek uczniów, Członek Zespołu zobowiązuje się do zebrania od rodziców lub opiekunów
prawnych  uczniów  pisemnej  zgody  na  nieodpłatne  wykorzystanie  wizerunku  dziecka  przez
Organizatora. Oryginały zgód powinny być przechowywane w szkole, natomiast ich skan przesłany
niezwłocznie do Organizatorów drogą elektroniczną. Zgoda stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu. 
4.  Wszystkie  dane  osobowe są zbierane,  przetwarzane  i  udostępniane  na  zasadach zgodnych z
obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem. 
5. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest Organizator.
6. Członek Zespołu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych jest niezbędne do
uczestnictwa w Programie. 
7. Dane, o których mowa wyżej,  obejmują:  imię,  nazwisko, adres poczty elektronicznej,  numer
telefonu, nauczany przedmiot, nazwa i adres szkoły, w której pracuje.
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8. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 roku Członek Zespołu ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
10. W ramach Programu mogą być ogłaszane dodatkowe formy działań aktywizujących Drużyny
do zdobywania wiedzy ekonomicznej lub/i jej utrwalania, a ich szczegółowe zasady będą zapisane
w odrębnych regulaminach.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

…………………………………
…………………………………..
pieczęć szkoły miejscowość, dzień, miesiąc, rok

Zgoda 
na przystąpienie do Programu “Szkoła Przyjaciół Kopernika”

Wyrażam zgodę na przystąpienie szkoły/przedszkola
…………………………………………………………………………………………………………

do  Programu  „Szkoła  Przyjaciół  Kopernika”.  Nauczycielem-koordynatorem  z  ramienia  Szkoły
będzie ………………………………………………
Dane kontaktowe do nauczyciela-koordynatora:
………………………………………………………………… (e-mail, nr telefonu). 

……………………………………………... 
(podpis i pieczęć imienna Dyrektora Szkoły)
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ZAŁĄCZNIK NR 2
Kryteria oceny formalnej i merytorycznej przebiegu Zadań

OCENA FORMALNA
Kryteria oceny formalnej
1. Czy szkoła zrealizowała wszystkie obowiązkowe zadania? TAK NIE
2. Czy szkoła zrealizowała zadania dodatkowe? TAK NIE
3. Czy szkoła przesłała w terminie sprawozdanie z realizacji zadań? TAK NIE
4. Czy tematyka podejmowanych działań jest zgodna z celami Programu? TAK NIE
5.  Czy  przesłane  załączniki,  np.  zdjęcia,  filmy,  przedstawiają  realizację
zadań i można je odtworzyć?

TAK NIE

6.  Czy  zadania  nie  są  przeprowadzone  w  ramach  innego  konkursu  lub
programu?

TAK NIE

7.  Czy  zostały  spełnione  wszystkie  założenia  związane  z  realizacją
Programu?

TAK NIE

OCENA MERYTORYCZNA
Kryteria oceny merytorycznej Maks.  liczba

punktów
Liczba
punktów
uzyskanych

Uwagi  i
komentarze

Kreatywność  realizacji  zadań  (np.  różne
formy realizacji zadań, zastosowane narzędzia
i formy)

10

Zaangażowanie  społeczności  szkolnej  (np.
organizacja  grupy  uczniów  realizujących
zadania, podjęcie działań skierowanych do jak
największej liczby osób)

10

Wartość edukacyjna (np.  jakość,  dostępność,
dostosowanie  do  odpowiedniej  grupy
wiekowej,  dostępność,  przydatność  w
praktyce)

10

Podjęcie się realizacji zadań dodatkowych 10
Łączna liczba punktów 40
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ZAŁĄCZNIK NR 3
Zgoda na utrwalenie na zdjęciach i nagranie wideo wizerunku oraz jego wykorzystanie 

Ja,  niżej  podpisany/podpisana  ………………………………………………  (imię  i  nazwisko)
wyrażam zgodę na utrwalenie na zdjęciach i nagranie wideo mojego wizerunku oraz bezterminowe
jego wykorzystanie/utrwalenie na zdjęciach i nagranie wideo wizerunku mojego niepełnoletniego
dziecka/niepełnoletniego  podopiecznego  …………………..……………………………  (imię  i
nazwisko osoby niepełnoletniej) na stronie internetowej Programu „Szkoła Przyjaciół Kopernika”,
w materiałach informacyjno-edukacyjnych w wersji papierowej i elektronicznej oraz w mediach
społecznościowych.
Oświadczam,  że  powyższa  zgoda  jest  udzielona  nieodpłatnie,  bez  ograniczeń  czasowych  i
terytorialnych. Niniejsze wyrażenie zgody na utrwalenie na zdjęciach i nagranie wideo wizerunku i
jego wykorzystanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w
postaci  mojego  wizerunku/wizerunku  mojego  niepełnoletniego  dziecka/wizerunku  mojego
niepełnoletniego podopiecznego. 
Oświadczam,  że  zapoznałem/zapoznałam  się  z  klauzulą  informacyjną  o  przetwarzaniu  danych
osobowych załączoną do niniejszej zgody na utrwalenie na zdjęciach i nagranie wideo wizerunku
oraz jego wykorzystanie.

 ……………………………………………… 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do zgody na utrwalenie na
zdjęciach i nagranie wideo wizerunku oraz jego wykorzystanie

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, zostałem poinformowany / zostałam
poinformowana, że: 
1. Administratorem  danych  osobowych  uczestnika  konkursu  w  rozumieniu  przepisów

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) dalej „RODO” są Organizatorzy.

2. Dane osobowe uczestnika Programu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji
Programu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia - publikacji danych laureata
na  stronach  internetowych  oraz  w  mediach  społecznościowych  należących  do
Organizatorów, a także w mediach na podstawie prawa prasowego. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika jest:
a) udzielona zgoda na udział w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
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b) prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - ustalenie lub
dochodzenie  ewentualnych  roszczeń  lub  obrony przed  takimi  roszczeniami  przez
Administratora, kontakt z uczestnikami konkursu.

c) wypełnianie obowiązków prawnie ciążących na Administratorze - obowiązki prawne
wynikające w szczególności z prawa podatkowego, w przypadku uzyskania nagrody
przez uczestnika konkursu (art.  6  ust.  1  lit.  c RODO).

4. Odbiorcami  danych osobowych uczestników Programu będą te podmioty,  którym mamy
obowiązek  przekazywania  danych  na  gruncie  obowiązujących  przepisów  prawa,  nasi
pracownicy,  partnerzy a także podmioty świadczące  na naszą rzecz usługi  na podstawie
umów powierzenia przetwarzania danych (w szczególności usługi IT).

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą  profilowane.
Nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich  i  organizacji  międzynarodowych  z
zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru social media takich jak Facebook i Youtube.

6. Dane  przetwarzane  na  podstawie  zgody  będą  przetwarzane  do  momentu  jej  wycofania
jednakże bez wpływu na ich przetwarzanie przed wycofaniem zgody.

7. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  ich  niepodanie  spowoduje, że
udział w Programie nie będzie możliwy. 

8. Uczestnikowi konkursu przysługują następujące prawa:
● prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
● prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
● prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
● prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

9. Uczestnikowi  konkursu  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –
Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  jeśli  uzna,  że  przetwarzanie  danych
osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.
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