
 

 
 

I. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU 
 
1. Organizatorem Konkursu „BRITE-PL Pierwszy Polski Satelita Naukowy” jest 

CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH 
z siedzibą przy ul. Bartycka 18 A, 

00-716 Warszawa 
 

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Ministra Edukacji Narodowej. 
 
 

2. Osobą w CBK odpowiedzialną za kontakt i informacje jest: 
Małgorzata Michalska 
tel. +48 22 49 66 207 

e-mail: malgorzata.michalska@cbk.waw.pl 
 
 

3. Celem Konkursu jest: 
 wzbudzenie zainteresowania wśród młodzieży szeroko rozumianą dziedziną badań 

kosmicznych,  
 upowszechnienie wiedzy o badaniach satelitarnych ze szczególnym uwzględnieniem 

prac prowadzonych w tej dziedzinie w Polsce 
 umożliwienie sprawdzenia własnej wiedzy o satelitach, a przede wszystkim o polskich 

satelitach z rodziny BRITE-PL,  
 popularyzacja technologii kosmicznych poprzez zabawę ,  
 zachęcanie młodzieży do zdobywania wiedzy w sposób aktywny, 
 popularyzacja Internetu jako nośnika informacji,  
 rozwijanie własnej wyobraźni i pomysłów. 

 
 

II. ADRESACI KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
4. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych (liceów, 

techników i zasadniczych szkół zawodowych). Konkurs przeprowadzany jest w dwóch 
kategoriach wiekowych: 
 junior – dla młodzieży I, II i III klasy gimnazjum, 
 student – dla młodzieży szkół ponad gimnazjalnych. 

 
5. Test konkursowy zawiera 12 pytań sprawdzających zdobytą wiedzę w dziedzinie badań 

kosmicznych i satelitarnych oraz  zadanie wykonania przez ucznia samodzielnej pracy 
literackiej.  
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6. Praca literacka będzie oceniana po udzieleniu poprawnych odpowiedzi na wszystkie 
pytania konkursowe i powinna zawierać wątek dotyczący pierwszego satelity naukowego 
BRITE-PL. Kryteria oceniania pracy literackiej to: 
 twórczy charakter utworu, 
 poprawność stylistyczna i językowa 

 
7. Uczestnikom Konkursu pozostawia się pełną swobodę w wyborze formy (np. list, 

reportaż, opowiadanie, utwór poetycki, słuchowisko itp.) oraz podejściu do zadania 
literackiego. Przesłany utwór musi spełniać następujące kryteria: 
 nie może być nigdzie dotąd publikowany ani nagradzany w innych konkursach, 
 musi dotyczyć tematyki związanej z projektem pierwszego polskiego  satelity 

naukowego BRITE-PL.  
 
8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie prac wraz z danymi osobowymi 

uczestnika: 
 imię i nazwisko,  
 adres zamieszkania ( ew. adres  mailowy), telefon kontaktowy 
 rok urodzenia, klasa, szkoła 
na adres: Centrum Badań Kosmicznych PAN, ul.Bartycka 18A, 00-716 Warszawa  
z dopiskiem „Konkurs – satelita BRITE”.  

 
9. Pełnoletni uczestnik konkursu ( w przypadku uczestników niepełnoletnich – rodzic lub 

opiekun uczestnika w jego imieniu) powinien własnoręcznie podpisać i przesłać wraz z 
przesłaniem pracy oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez Organizatora konkursu moich danych osobowych w celach 
związanych z organizacją konkursu „BRITE-PL Pierwszy Polski Satelita Naukowy”. 
Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich 
poprawiania. W odpowiedzi na regulamin Konkursu „BRITE-PL Pierwszy Polski Satelita 
Naukowy” wraz z doręczeniem Centrum Badań Kosmicznych PAN z siedzibą w 
Warszawie pracy w Konkursie „BRITE-PL Pierwszy Polski Satelita Naukowy” udzielam 
Centrum Badań Kosmicznych PAN z siedzibą w Warszawie nieodpłatnie licencji na 
korzystanie w okresie 10 lat z mojej pracy w tym Konkursie na polach eksploatacji, o 
których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie 
niezbędnym do takiego opublikowania tej pracy w biuletynie konkursowym i na stronie 
internetowej Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz przenoszę na Centrum Badań 
Kosmicznych PAN własność egzemplarza pracy. Oświadczam, że ewentualne 
opublikowanie mojej pracy w ww. Konkursie nie naruszy moich autorskich praw 
osobistych, ani też autorskich praw osobistych i majątkowych innych osób”. Organizator 
opublikuje wzór takiego oświadczenia na stronie internetowej www.brite-pl.pl  

  
10. Termin nadsyłania prac mija 21 października 2011 r. (decyduje data stempla 

pocztowego). Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
 
11. Nadesłanie projektów konkursowych równoznaczne jest z akceptacją warunków 

Konkursu. Postanowienia pkt 4-10 stanowią wskazanie oznaczonej czynności w 
rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.   
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III. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I KOMISJA KONKURSOWA 
 
12. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora Konkursu. W skład 

komisji wejdą m.in. pracownicy Centrum Badań Kosmicznych PAN. Organizator nie 
zwraca prac złożonych na konkurs. Najlepsze prace zostaną umieszczone na stronie 
internetowej projektu BRITE-PL. 

 
13. Komisja Konkursowa kontroluje prawidłowość przebiegu Konkursu oraz dokonuje oceny 

prac konkursowych na podstawie uznania Komisji. 
 
14. Komisja Konkursowa wskazuje uczestnika konkursu, któremu przyznaje nagrodę, o której 

mowa w pkt. IV niniejszego Regulaminu. 
 
 

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODA 
 
15. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 5 listopada 2011r. 

16. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni do siedziby Centrum Badań Kosmicznych PAN i 
będą mogli uczestniczyć w zakresie na bieżąco ustalanym przez Centrum Badań 
Kosmicznych PAN w integracji i testach satelity w specjalnym pomieszczeniu 
laboratoryjnym o podwyższonym stopniu czystości tzw. „clean-roomie”, a także 
otrzymają dyplomy honorowego miłośnika pierwszego polskiego satelity naukowego 
BRITE-PL i  uczestnictwa w konkursie, co stanowi nagrodę dla laureatów w 
rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.  

17. Zwycięzca  zostanie uhonorowany tytułem „Rodzic Chrzestny Pierwszego Polskiego 
Satelity Naukowego BRITE-PL” i będzie zaproszony na uroczystość nadania imienia 
satelicie, co stanowi nagrodę dla zwycięzcy w rozumieniu przepisów kodeksu 
cywilnego. 

18. Autorzy prac nagrodzonych zostaną powiadomieni listownie lub pocztą elektroniczną 
(zgodnie z życzeniem). Informacje o laureatach będzie można uzyskać również na stronie 
internetowej pierwszego polskiego satelity naukowego BRITE-PL: www.brite-pl.pl 

19. Po ogłoszeniu wyników konkursu Organizator zwróci się z prośbą do laureatów o 
przesłanie prac drogą elektroniczną lub na płycie CDR lub innym nośniku danych w celu 
opublikowania ich w biuletynie konkursowym i na stronie internetowej Centrum Badań 
Kosmicznych PAN. Organizator nie jest zobowiązany do opublikowania prac.  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
20. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu 

oraz jego ustawowych przedstawicieli wszystkich warunków niniejszego regulaminu oraz 
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oświadczeniem, że zgłoszona praca została wykonana samodzielnie i nie stanowi 
własności osób trzecich, a także spełnia wszelkie wymogi wynikające z niniejszego 
regulaminu 

 
21. Nadsyłając prace na konkurs autor zgadza się na ich późniejsze publikowanie przez 

organizatora w sposób opisany w niniejszym regulaminie. 
  
22. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac przygotowanych w ramach 

Konkursu „BRITE-PL Pierwszy Polski Satelita Naukowy”  w celach opisanych w 
niniejszym regulaminie bez uiszczania honorarium za prawa autorskie. 

 
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania 

konkursu, z wyjątkiem postanowień jego pkt 4-10, 16 i 17. Niniejszy regulamin stanowi 
ofertę zawarcia umowy o nieodpłatnie korzystanie w okresie 10 lat z prac 
przygotowanych w Konkursie „BRITE-PL Pierwszy Polski Satelita Naukowy” przez 
Centrum Badań Kosmicznych PAN na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie niezbędnym do 
opublikowania tej pracy w biuletynie konkursowym i na stronie internetowej Centrum 
Badań Kosmicznych PAN, a także ofertę przeniesienia własności egzemplarza.     

 
24. Formy ogłoszenia konkursu: 

 zamieszczenie informacji i regulaminu konkursu na stronach internetowych CBK 
PAN, pierwszego polskiego satelity naukowego BRITE-PL oraz innych portali o 
tematyce satelitarnej i kosmicznej, 

 plakaty reklamowe, 
 ulotki, 
 zamieszczenie informacji lub przekazanie informacji w szkołach za pośrednictwem 

nauczycieli. 
   

25. Informacje dotyczące zagadnień konkursowych można znaleźć m.in. na stronach 
internetowych: 
 www.brite-pl.pl 
 www.cbk.waw.pl 
 www.kosmonauta.net 
 www.kosmos.gov.pl 
 wikipedia.pl 

 
 
 
Warszawa, 24 maja 2011 
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