Regulamin Interdyscyplinarnego Konkursu Naukowego “Symbioza umysłów”
§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs nosi nazwę Interdyscyplinarnego Konkursu Naukowego “Symbioza umysłów” i
jest zwany dalej “Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne
„Symbioza” (ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa NIP 7010373249), zwane dalej
“Organizatorem”.
3. Uczestnikiem konkursu są zespoły złożone z od jednego do trzech uczniów szkół
ponadpodstawowych, w dalszej części Regulaminu określani jako “Uczestnicy”.
4. Nadesłane prace są oceniane przez co najmniej trzyosobowe zespoły składające się z
przedstawicieli Organizatora oraz pracowników naukowych, zwane dalej “Komisją”.
5. Oficjalnymi językiem Konkursu jest język polski i w nim powinny być przygotowane
wszystkie materiały przesyłane na konkurs.
§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być grupa od jednego do trzech uczniów szkół
ponadpodstawowych.
2. Uczestnicy konkursu w dniu nadesłania pracy muszą być uczniami szkoły
ponadpodstawowej.
a. W przypadku uczestników, którzy w dniu nadsyłania pracy nie ukończyli 16 roku
życia konieczne jest przesłanie podpisanego przez rodzica lub prawnego
opiekuna oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
Oświadczenie to stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i powinno zostać
przesłane na adres:
Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne “Symbioza”
ul. Noakowskiego 3/301c
00-664 Warszawa
b. Brak nadesłania oświadczenia uniemożliwia udział w konkursie całemu
zespołowi.
c. W przypadku uczestników, którzy w dniu nadsyłania pracy ukończyli 16 rok życia
wystarczające jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w
internetowym formularzu zgłoszeniowym
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. W celu zgłoszenia do konkursu Uczestnicy zobowiązani są do przesłania prawidłowo
wypełnionych przez wszystkich Uczestników:
a. Internetowego formularza zgłoszeniowego
b. Zgody na przetwarzanie danych osobowych
c. Oświadczenia autorów
5. Formularze wymienione w pkt 4 lit. b, c stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

§3
Zasady konkursu
1. Uczestnicy przygotowują pracę teoretyczną lub teoretyczną zawierająca elementy
praktycznej realizacji i wdrożenia, dotyczącą rozwiązania jednego z problemów
zaproponowanych przez organizatorów, spośród poniższych kategorii:
a. Neuroinformatyka
b. Ewolucja spekulatywna
c. Ksenobiologia
d. Terraformacja
e. Inżynieria genetyczna
2. Wybór formy pracy Organizator pozostawia Uczestnikom. Przykładowe formy pracy to:
esej, przegląd literatury tematu, poster (plakat naukowy), nagranie audiowizualne,
program komputerowy lub aplikacja mobilna i inne.
3. Nadesłane prace muszą zawierać opracowanie merytoryczne oraz odpowiednie dane
źródłowe opisujące rozwiązanie przedstawionego problemu.
4. Uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia spisu literatury (bibliografii), z której
korzystali podczas przygotowania pracy
5. Praca konkursowa może zawierać dodatkowo prototyp rozwiązania lub jego
przedstawienie graficzne/multimedialne.
6. Przed wysłaniem pracy Uczestnik powinien dokonać zgłoszenia poprzez formularz
zgłoszeniowy umieszczony pod adresem: www.symbioza.edu.pl/formularz-konkursowy
7. Pracę konkursową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2020 r. na
adres konkurs@symbioza.edu.pl.
8. Nadesłana praca wraz z opracowaniem merytorycznym jest wersją ostateczną. Uczestnik
po jej przesłaniu nie ma możliwości wprowadzania zmian (włączając w to dane osobowe
autorów prac).
9. O wyniku Konkursu Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową w terminie 14 dni
roboczych od zakończenia przyjmowania prac.
10. Ocenie podlega szczegółowość opracowania, innowacyjność, samodzielne wykonanie
oraz - jeśli dotyczy - możliwość potencjalnego zastosowania.
11. Wszystkie nadesłane opracowanie merytoryczne oraz pozostałe nadesłane załączniki
podlegają ocenie Komisji.
12. Komisji nie są udostępnione dane osobowe Uczestników ani żadne informacje mogące
prowadzić do identyfikacji autorów.
13. W przypadku powstania konfliktu interesów powoływany jest dodatkowy członek Komisji,
a pierwotna ocena nie jest brana pod uwagę.
14. W przypadku jednakowej punktacji dwóch najwyżej ocenionych prac z jednego tematu
powoływany jest dodatkowy członek Komisji, którego ocena uwzględniana jest w ogólnej
punktacji.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji nadesłanej pracy, jeśli nie spełnia
ona któregoś z założeń Regulaminu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania do prac korekt, które nie ingerują w
wartość merytoryczną.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia nagrodzonych prac, wraz z
nazwiskami autorów na stronie internetowej konkursu www.symbioza.edu.pl/konkurs
18. Uczestnicy mają prawo do zgłoszenia jednej pracy konkursowej.

19. Uczeń może być członkiem tylko jednej grupy zgłaszającej pracę na Konkurs.

§4
Nagrody
1. Nagrody przyznawane są osobno w każdej z kategorii.
2. Komisja oceniająca może nie przyznać nagrody w danej kategorii, jeśli poziom
nadesłanych prac nie będzie zadowalający.
3. Organizator przewidział nagrody rzeczowe oraz propozycję staży dla autorów
nagrodzonych prac.
4. Komisja oceniająca może przyznać dodatkowe wyróżnienia.
5. Uczestnicy nagrodzonych prac zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru nagród.
Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich równowartość w gotówce.
6. Organizatorzy skontaktują się z uczestnikiem w terminie 3 dni od ogłoszenia
nagrodzonych prac w celu ustalenia optymalnego sposobu odbioru nagrody
§5
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych Uczestników jest Warszawskie Stowarzyszenie
Biotechnologiczne “Symbioza”
2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych.
3. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestnika:
a. Imię i nazwisko
b. Data urodzenia
c. Szkoła (rodzaj szkoły, nazwa, adres) i klasa do której uczęszcza
d. adres email
e. numer telefonu
4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celu
przeprowadzenia i udokumentowania konkursu. Podstawą do przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f 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 (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym
dalej “RODO”.
5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych (w przypadku, kiedy dane są przetwarzane na podstawie zgody),
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody
(jeżeli została udzielona) w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
6. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom),
za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

7. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć podmioty (podmioty
przetwarzające), którym Organizator zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z
przetwarzaniem danych osobowych.
8. Organizatorzy nie wykorzystuje w stosunku do Uczestników zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Uczestników.
9. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich
niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie
10. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowego
przeprowadzenia i udokumentowania konkursu.
11. W przypadku naruszenia przepisów RODO Uczestnikowi przysługuje prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
§6
Ustalenia końcowe
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO
3. Personalia członków komisji oceniających można poznać po rozstrzygnięciu Konkursu.
4. Oceny komisji oceniających są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
5. Próby wywierania nacisku na komisje oceniające skutkują dyskwalifikacją Uczestnika z
Konkursu.
6. Stwierdzenie plagiatu powoduje dyskwalifikację Uczestnika z Konkursu oraz
powiadomienie odpowiednich organów zgodnie z polskim prawem.
7. W przypadkach nieujętych niniejszym regulaminem i wszelkich kwestiach spornych
decydujący głos ma Organizator.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Oświadczenie o braku plagiatu
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
3. Zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych osoby poniżej 16 roku życia
ZAŁĄCZNIKI NA KOLEJNYCH STRONACH

Oświadczenie Uczestników Konkursu
Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że praca konkursowa przesłana
na Interdyscyplinarny Konkurs Naukowy “Symbioza umysłów” nie zawiera treści
uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami (m.in. plagiat,
ghost authorship, honorary authorship lub guest authorship) .
Niniejsza praca konkursowa jest utworem zbiorowym i jest własnością intelektualną
wszystkich wymienionych poniżej Uczestników

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a 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 (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na
przetwarzanie następujących moich danych osobowych:
● Imię i nazwisko
● Data urodzenia
● Szkoła do której uczęszczam
● Adres email
● Numer telefonu
W zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i udokumentowania Konkursu.

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego)
na przetwarzanie danych osobowych
osoby poniżej 16. roku życia

___________________________________
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a 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 (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na
przetwarzanie następujących danych osobowych małoletniego _______________________:
(Imię i nazwisko małoletniego)
● Imię i nazwisko
● Data urodzenia
● Szkoła do której uczęszcza
● Adres email
● Numer telefonu
W zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i udokumentowania Konkursu “Symbioza
Umysłów”.

______________________________________
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

_______________________________________
(Data i podpis)

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres:
Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne “Symbioza”, ul. Noakowskiego 3/301c,
00-664 Warszawa, z dopiskiem “symbioza umysłów - RODO”

