
 
 

REGULAMIN KONKURSU „MISJA POLARNA” – EDYCJA 2021 

 

§1 

 Postanowienia ogólne 

1. Zapisy niniejszego regulaminu dotyczą realizacji konkursu „MISJA POLARNA”- EDYCJA 2021, 

zwanego dalej Konkursem. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „EDU-ARCTIC.PL. Promocja badań naukowych w 

obszarach polarnych narzędziem umiędzynarodowiania oraz kształtowania pozytywnego odbioru 

społecznego polskiej nauki” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 

ramach programu DIALOG, zgodnie z umową nr 0084DLG/2019/10 z dnia 01.10.2019 r., zwanego 

dalej Projektem. 

3. Organizatorem Konkursu jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IGF PAN) z siedzibą w 

Warszawie, ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa, zwany dalej Organizatorem. 

4. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy dostępny 

na portalu EDU-ARCTIC.PL, dostępnym na stronie www.edu-arctic.pl, zwanym dalej Portalem.  

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej 

Regulaminem, i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu. 

 

§ 2 

Cel konkursu 

 

Celem konkursu jest: 

1) Upowszechnienie wiedzy na temat regionów polarnych, środowiska biotycznego i 

abiotycznego tych obszarów, zachodzących tam zjawisk oraz ich wpływu na inne części naszej 

planety 

2) Propagowanie interdyscyplinarnej wiedzy matematyczno-przyrodniczej, wspieranie 

kreatywności i innowacyjności 

3) Zwiększenie zainteresowania społeczeństwa nauką, pracą naukowca 

4) Wzrost wiedzy na temat polskich badań polarnych, ich znaczenia, osiągnięć i stojących przed 

nimi wyzwań. 

 

§ 3 

Kategorie konkursowe 

 

Konkurs jest podzielony na 2 kategorie: 

1) Kategoria I „DOROŚLI” 

2) Kategoria II „MŁODZIEŻ” 

§ 4 

http://www.edu-arctic.pl/


 
 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1) Uczestnikami Konkursu mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej. 

2) W Konkursie mogą brać udział wyłącznie uczestnicy indywidualni. Zgłoszenia grupowe 

(więcej niż 1 osoba przypisana do 1 zgłoszenia) nie będą rozpatrywane. 

3) Jeden uczestnik może przesłać wyłącznie jedno zgłoszenie w danej edycji Konkursu.  

4) Uczestnik, który został zwycięzcą edycji 2020 Konkursu – otrzymał Nagrodę Główną - nie 

może brać udziału w edycji 2021 Konkursu. 

5) Uczestnik edycji 2020 Konkursu, który nie otrzymał żadnej nagrody lub otrzymał nagrodę 

dodatkową może brać udział w edycji 2021 Konkursu. 

6) Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt 5) oraz 

6) Regulaminu. Złożenie ww. oświadczeń następuje poprzez akceptację Regulaminu na 

Portalu podczas zgłoszenia do Konkursu. 

7) Warunki uczestnictwa w poszczególnych kategoriach: 

a) Kategoria I „DOROŚLI” – osoby,  które w momencie wysłania zgłoszenia konkursowego 

mają ukończone 18 lat, nie posiadają tytułów/stopni naukowych (dr, dr hab., prof.) ani 

nie są słuchaczami studiów doktoranckich z żadnej dziedziny; 

b) Kategoria II „MŁODZIEŻ” – uczniowie, którzy w momencie wysłania zgłoszenia 

konkursowego mają ukończone 15 lat oraz mają nie więcej niż 19 lat; w przypadku 

uczestników niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w 

Konkursie, wyrażona drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na Portalu. 

Zgoda zawiera również oświadczenia niezbędne do celów wskazanych w § 5 pkt 5), 6) i § 

10 pkt 3). 

 

 

§ 5 

Etapy Konkursu i zadanie konkursowe 

1. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu badawczego lub innowacyjnego, 

związanego z regionami polarnymi. Projekt badawczy może dotyczyć dowolnych badań 

środowiska biotycznego lub abiotycznego związanych z regionami polarnymi. Projekt 

innowacyjny może dotyczyć dowolnych aspektów technicznych, zdrowotnych, 

psychologicznych i innych, związanych z prowadzeniem badań polarnych. Zaproponowane 

projekty badawcze czy innowacje nie muszą być poparte zrealizowanymi 

eksperymentami/prototypami, ani też możliwe do przeprowadzenia w trakcie pobytu w 

Polskiej Stacji Polarnej Hornsund, jednak powinny być wykonalne wg obecnego stanu wiedzy. 

2. Konkurs jest podzielony na etapy: 

a. Etap I – przygotowanie streszczenia projektu, które należy przesłać w formie 

elektronicznej przez formularz zgłoszeniowy dostępny na Portalu. Streszczenie może 

mieć długość max. 1500 znaków ze spacjami.  

b. Etap II – przygotowanie pełnego projektu, który należy przesłać w formie 

elektronicznej przez formularz zgłoszeniowy dostępny na Portalu w formie: eseju (plik 

.pdf), posteru (plik .pdf) bądź filmu o długości max. 5 minut (film można przesłać w 



 
 

formie pliku o maksymalnym rozmiarze 100 MB lub w formie linku do filmu 

zamieszczonego na Youtube jako publiczny lub niepubliczny) 

c. Etap III – rozmowy kwalifikacyjne online. 

3. O zakwalifikowaniu do etapu II i III będzie decydować punktacja uzyskana w poprzednim 

etapie. Informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu Konkursu będzie dostępna na 

Portalu po zalogowaniu się w zakładce Profil – Moje zgłoszenia w terminach wskazanych w § 

6. 

4. Organizator planuje zaproszenie do II etapu maksymalnie 50 Uczestników, którzy uzyskają 

najwyższą liczbę punktów w etapie I. Do III etapu może się zakwalifikować do 12 Uczestników.  

5. Do Konkursu można zgłosić wyłącznie prace samodzielne, które nie naruszają praw 

autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. z dnia 2018.06.21 z późniejszymi zmianami) oraz dóbr 

osobistych chronionych prawem cywilnym, nie zawierają danych i informacji, które 

Uczestnik Konkursu uzyskał w sposób niedozwolony oraz nie mają miejsca żadne inne 

okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich 

z tytułu korzystania lub rozpowszechniania dzieła, co Uczestnik Konkursu poświadcza przez 

akceptację Regulaminu i zobowiązuje się do naprawienia szkody za takie naruszenie, czym 

zwalnia z odpowiedzialności Organizatora Konkursu.  

6. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na 

korzystanie z utworów, jakimi są streszczenie i projekt, zgłoszone do Konkursu, bez 

ograniczeń co do terytorium i liczby egzemplarzy, w celach informacyjnych i promocyjnych 

w zakresie następujących pół eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części poprzez wytworzenie egzemplarzy 

utworów jakąkolwiek techniką drukarską, zapisu magnetycznego, wszelkimi 

technikami graficznymi oraz techniką cyfrową; 

b) obrotu egzemplarzami, na których utwory utrwalono poprzez wprowadzenie ich do 

obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy; 

c) rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu 

przez siebie wybranym, a w szczególności przez wprowadzenie do pamięci komputera 

i umieszczenie w sieci internetowej, w tym na stronie internetowej Ministra; 

d) wykorzystanie poprzez umieszczenie/naniesienie na rzeczach ruchomych lub 

nieruchomościach. 

7. Licencja, o której mowa w punkcie 6 powyżej upoważnia Organizatora do udzielenia dalszej 

licencji (sublicencji) na rzecz Skarbu Państwa w zakresie zgodnym z uzyskaną licencją, bez 

konieczności uzyskania zgody od Uczestnika Konkursu. 

8. Złożenie oświadczenia Uczestnika o udzieleniu licencji o treści określonej w ust. 6 i 7 powyżej 

następuje poprzez akceptację Regulaminu na Portalu podczas zgłoszenia do Konkursu. 

§ 6 

Przebieg i harmonogram konkursu 

 

1. Ustala się następujące terminy poszczególnych działań konkursowych: 

- do 20.12.2020 r. – przesłanie przez uczestników streszczenia projektu wyłącznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza na Portalu (ETAP I). Organizator zastrzega sobie 



 
 

prawo do przedłużenia pierwszego etapu. W takim przypadku uczestnicy, którzy złożyli prace 

w pierwotnym terminie będą mieli prawo do złożenia kolejnego zgłoszenia, przy czym muszą 

poinformować Organizatora na adres e-mail edukacja@igf.edu.pl, które zgłoszenie ma zostać 

rozpatrzone. Ewentualne przedłużenie pierwszego etapu zostanie ogłoszone na Portalu i nie 

wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.  

- do 10.02.2021 r. – informacja o wynikach etapu I (zakwalifikowanie się lub nie do etapu II) 

(WYNIKI ETAPU I) – dostępne na Portalu po zalogowaniu w zakładce Profil – Moje zgłoszenia 

- do 01.03.2021 r. – przesłanie przez uczestników, którzy zakwalifikowali się do II Etapu, 

pełnego projektu wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego formularza na Portalu (ETAP II) 

- do 22.03.2021 r. – informacja o wynikach etapu II (zakwalifikowanie się lub nie do etapu III) 

(ZAPROSZENIE DO ETAPU III) – dostępne na Portalu po zalogowaniu w zakładce Profil – Moje 

zgłoszenia  

- do 07.04.2021 r. – ogłoszenie zwycięzców oraz laureatów wyróżnień (e-mail oraz Portal) 

- maj-wrzesień 2021 – wyprawa do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie lub do 

innego rejonu w Arktyce lub sub-Arktyce w przypadku braku możliwości realizacji pobytu w 

Stacji.  

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w niniejszym 

paragrafie, w przypadku pojawienia się okoliczności niezależnych od Organizatora. 

Postanowienia § 10 pkt 1 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

 

 

§ 7 

Nagrody w konkursie 

1. Nagroda główna: 7-10-dniowy wyjazd dla łącznie 6 zwycięzców na wyprawę naukową na 

Svalbard do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund. W przypadku braku możliwości realizacji wyprawy 

na Svalbard z przyczyn niezależnych od Organizatora wyprawa naukowa zostanie zorganizowana 

do innego rejonu Arktyki lub sub-Arktyki. 

2. Organizator zapewnia przeloty, zakwaterowanie, wyżywienie i transport na miejscu oraz 

ubezpieczenie. Po uzgodnieniu z Organizatorem możliwy jest również zwrot poniesionych 

kosztów związanych z przejazdem na terenie Polski do/z miasta, w którym znajduje się lotnisko. 

3. Organizator zastrzega, że warunkami odbioru nagrody głównej są: 

a) zapoznanie się z Informacjami o wyprawie, stanowiącymi załącznik nr 1 do Regulaminu i ich 

zaakceptowanie, potwierdzone w oświadczeniu laureata konkursu złożonego we 

wskazanym przez Organizatora terminie; 

b) brak przeciwwskazań zdrowotnych, potwierdzony w oświadczeniu laureata konkursu 

złożonego we wskazanym przez Organizatora terminie, (w tym specjalistycznych diet, 

wykluczających możliwość żywienia zbiorowego na Stacji) do udziału w wyprawie polarnej, 

obejmującej rejs statkiem, lot samolotem i pobyt w stacji polarnej w okresie letnim oraz 

udział w zajęciach organizowanych przez Organizatora, takich jak np. kilkugodzinny trekking, 

prowadzenie obserwacji w terenie.  

c) posiadanie ważnego paszportu;  

mailto:edukacja@igf.edu.pl


 
 

d) przedłożenie podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik numer 2 (w przypadku 

osób niepełnoletnich) lub załącznik numer 3 (w przypadku osób pełnoletnich). W przypadku 

zmiany destynacji Organizator przygotuje zmodyfikowane formularze oświadczeń, które 

przekaże laureatom e-mailem. 

4. Nagrody dodatkowe dla wyróżnionych Uczestników konkursu: książki, pomoce edukacyjne, 

drobny sprzęt elektroniczny. 

 

§ 8 

Sposób i kryteria oceny 

1. Oceny zgłoszeń konkursowych dokona trzyosobowe jury konkursowe, na podstawie 

następujących kryteriów: 

a) ETAP I 

- ocena streszczenia projektu (1-10 punktów) 

Końcowy wynik dla danego zgłoszenia konkursowego na tym etapie będzie średnią arytmetyczną 

ocen członków jury. 

b) ETAP II 

- oryginalność pomysłu (1-5 punktów) 

- poprawność metodyczna i merytoryczna (1-5 punktów) 

- wykonalność projektu (1-5 punktów) 

Ocena w poszczególnych kryteriach jest sumą ocen wszystkich członków jury. Końcowy wynik 

dla danego zgłoszenia konkursowego na tym etapie będzie średnią arytmetyczną ocen członków 

jury. 

c) ETAP III 

- sposób prezentacji, wiedza na temat prezentowanego zagadnienia (1-10 pkt) 

Końcowy wynik dla danego zgłoszenia konkursowego na tym etapie będzie średnią arytmetyczną 

ocen członków jury. 

O ostatecznym wyniku Konkursu decyduje średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w ETAPIE III. 

2. Prace niezgodne z Regulaminem, uznane za plagiat, niesamodzielne nie będą rozpatrywane. 

3. Niedopełnienie formalności związanych z procedurą konkursową na jakimkolwiek etapie 

skutkuje skreśleniem z udziału w Konkursie. 

4. Rozstrzygnięcie Jury konkursowego jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. 

Organizator nie udziela w tym zakresie dodatkowych wyjaśnień. 

§ 9 

Kontakt w sprawie konkursu i regulaminu 



 
 
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Portalu. 

2. Informacje dotyczące warunków udziału w Konkursie można uzyskać pod adresem e-mail 

edukacja@igf.edu.pl.  

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany 

zostaną ogłoszone na Portalu.  

2. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku Laureata 

Konkursu (fotografie, filmy lub nagrania wykonane w związku z udziałem w Konkursie oraz 

podczas Wyprawy) do celów promocji Projektu. Laureat Konkursu lub jego prawny 

przedstawiciel składa oświadczenie o zgodzie na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku 

we wskazanym powyżej zakresie poprzez podpisanie oświadczenia według wzoru z załącznika 2 

lub 3. 

4. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania go przez Koordynatora 

Projektu. 

 

 

 

Koordynator Projektu  

Warszawa                             .                                                                         Agata Goździk  

28.10.2020 
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Załącznik nr 1  

 

Informacje dotyczące udziału zwycięzców konkursu „Misja polarna” 

w Wyprawie do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund Instytutu Geofizyki PAN 

 

Informacja wstępna 

W przypadku braku możliwości organizacji wyprawy do Stacji z przyczyn niezależnych od Organizatora 

zostanie zaproponowana inna destynacja w Arktyce lub sub-Arktyce. W takim przypadku Organizator 

przekaże informacje e-mailem oraz zostaną zmodyfikowane formularze oświadczeń.  

Ogólne warunki panujące na Stacji polarnej latem 

Warunki pogodowe: przewidywana temperatura to 2-5˚C,  warunki zmienne, porównywalne do 

polskiego przedwiośnia (słońce, niewielki wiatr) lub polskiej jesieni (mgły, deszcz, wiatr). Z uwagi na to, 

że w tym okresie na Spitsbergenie panuje dzień polarny nie należy się spodziewać mrozu,  

w tundrze może się jednak utrzymywać jeszcze śnieg, a na morzu lód. Dokładniejsza informacja 

odnośnie warunków pogodowych zostanie podana uczestnikom wyprawy na kilka dni przed wyjazdem, 

jednak pogoda może się zmienić z dnia na dzień. 

Warunki na Stacji: na Stacji w tym okresie przebywać będzie około 30 osób – w tym meteorolodzy, 

obserwator środowiskowy i obserwatorzy-geofizycy. Dodatkowo na Stacji przebywają naukowcy (np. 

ornitolodzy, botanicy, oceanografowie) z innych ośrodków naukowych w Polsce. 

 

Wyposażenie niezbędne do udziału w letniej wyprawie polarnej 

Odzież: nieprzemakalne, wysokie buty trekkingowe; przydatne są kalosze z ocieplającą wkładką – 

szersze, żeby można było włożyć do nich ciepłe spodnie, na płaskim obcasie z grubą podeszwą (nie 

miejskie), nieprzemakalne kurtki i nieprzemakalne spodnie typu ochraniacze na wierzch, ciepła odzież 

pod spód, okulary przeciwsłoneczne, obowiązkowo plecak i czapka. Przyda się odzież polarowa i 

bielizna termiczna, rękawiczki. 

Przybory: notatnik – sztywny i niekoniecznie duży, ołówek, (nie długopis) podkładki do notowania, 

aparaty fotograficzne; komórki nie mają tam zasięgu, ale na Stacji dostępny jest Internet. 

 

Możliwości organizacji czasu na Stacji polarnej 

Poniżej przedstawiono zajęcia potencjalnie dostępne dla Uczestników podczas pobytu   

w Stacji polarnej na Spitsbergenie. Możliwość realizacji poszczególnych punktów programu jest 



 
 
uzależniona od wielu czynników, takich jak: pogoda, dostępność sprzętu, dostępność naukowców 

poszczególnych specjalizacji, a proponowane zajęcia to (do wyboru): 

 Obserwacje meteorologiczne w terenie:  

- pomiary temperatury (także w profilach z wieloletnią zmarzliną), pomiary opadów 

atmosferycznych, rozpoznawanie rodzaju chmur, 

- wysyłanie depeszy meteorologicznych z informacjami o pogodzie do światowego systemu 

WMO; 

 Uczestnictwo w badaniach hydrologicznych i chemicznych: 

- pobieranie prób wody z cieków – analizy laboratoryjne, (pH, przewodnictwo wody), badanie 

wielkości transportu, ilości zawiesiny, dobowego cyklu przepływu w rzece lodowcowej; 

 Uczestnictwo w badaniach geofizycznych: 

- sejsmologicznych w laboratorium i w terenie, 

- magnetyzmu ziemskiego w domkach magnetycznych – miejscach poza Stacją  

z aparaturą do pomiarów magnetycznych; 

 Badania oceanograficzne – badania głębokości, temperatury i zasolenia wody morskiej; 

 Obserwacje miejsc lęgowych ptaków; 

 Wyprawa na lodowiec: 

- zbieranie danych z tyczek glacjologicznych dotyczących m.in. szybkości przemieszczania się 

lodowca, 

- pomiary GPS; 

 Możliwa wycieczka wokół fiordu – 5 h pływania pontonem – w zależności od warunków 

pogodowych; 

 Odwiedzanie chat traperskich – spacer całodobowy, z możliwością przenocowania; 

 Uczestnictwo w pracach porządkowych: przy ekologicznej spalarce, recyklingu śmieci,  

w oczyszczalni ścieków; 

 Dyżury w kuchni; 

 Włączenie w życie codzienne Stacji. 

 

 

  



 
 

Załącznik nr 2 

 

……………………………………………                               

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)      

………………..……………….………..  

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

……………………………………………  

(ulica, nr domu) 

………………………………………….. 

(kod pocztowy, miejscowość) 

………………………………………….. 

(PESEL) 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 

 

Oświadczam iż: 

1. Jestem rodzicem/opiekunem prawnym ………………...…………….…………………………… 

      (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

2. Zapoznałem się z Informacjami dotyczącymi udziału zwycięzców konkursu „Misja polarna” w 

wyprawie organizowanej przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (dalej jako 

„Wyprawa”) i wyrażam zgodę na jej/jego udział w Wyprawie. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia, 

nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia, numeru PESEL w celu uczestnictwa w 

Wyprawie. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dostępnej na 

www.igf.edu.pl/rodo, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 

oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Przyjmuję do 

wiadomości, że mam prawo do wglądu i poprawienia przekazanych danych. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, odmowa ich podania wiąże się jednak z brakiem możliwości 

uczestnictwa w Wyprawie. 

4. Oświadczam, że uczestnik jest w dobrym stanie zdrowia, pozwalającym na udział w wyprawie 

do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie, obejmującej podróż samolotem, 

statkiem, pobyt na stacji w okresie letnim oraz udział w zajęciach takich jak np. kilkugodzinny 

trekking, prowadzenie obserwacji w terenie. 

http://www.igf.edu.pl/rodo


 
 

5. Oświadczam, że wszelkie działania lub zaniechania mojego dziecka, które nie są związane  

lub nie wynikają z wykonywania zadań organizowanych przez pracowników Instytutu Geofizyki 

Polskiej Akademii Nauk w ramach programu pobytu Laureatów Konkursu Misja Polarna oraz 

działania lub zaniechania mojego dziecka, które są sprzeczne z poleceniami pracowników 

Instytutu podczas jego pobytu w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie odbywają 

się na moje własne ryzyko i odpowiedzialność. Biorę odpowiedzialność finansową za 

spowodowane przez dziecko szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania warunków 

uczestnictwa w Wyprawie. 

6. Ponadto oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminami i zasadami bezpieczeństwa 

obowiązującymi w Stacji, w tym w szczególności z dokumentami p.n. „Zasady dostępu i 

korzystania z infrastruktury i zasobów Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie” oraz 

„Regulamin użytkowania sprzętu uzbrojenia w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na 

Spitsbergenie” i zobowiązuję moje dziecko do przestrzegania zapisów w nich zawartych. 

7. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka do celów 

związanych z promocją projektu EDU-ARCTIC.PL. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż 

fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Wyprawy mogą zostać umieszczone na stronie 

internetowej projektu i Organizatora, przekazywane innym podmiotom publikującym 

informacje o Wyprawie i projekcie oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych. 

8. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze między miejscem 

zamieszkania a miejscem zbiórki tak przed Wyprawą, jak i po jej zakończeniu.  

9. Upoważniam pracowników Organizatora biorących udział w Wyprawie, do wyrażania zgody na 

przeprowadzenie badania lekarskiego mojego dziecka, jeżeli zajdzie taka konieczność w trakcie 

trwania Wyprawy (art. 17 ust. 2 zd. 2 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z 

dnia 6 listopada 2008 r., Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 ze zm.). 

 

 ……………………………………...……………………………………………………………….…… 

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

OŚWIADCZENIE LAUREATA 

 

Ja niżej podpisany …………………………………., laureat Konkursu Misja Polarna 2021, oświadczam, że 
zapoznałem(-am) się z regulaminami i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Stacji, w tym w 
szczególności z dokumentami p.n. „Zasady dostępu i korzystania z infrastruktury i zasobów Polskiej 
Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie” oraz „Regulamin użytkowania sprzętu uzbrojenia w Polskiej 
Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie” i zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w nich 
zawartych. 

 
 

……………………………………...……………………………………………………………….…… 

(data, czytelny podpis laureata) 



 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W WYPRAWIE (dla osób niepełnoletnich) 

1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń opiekunów. 

2. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dokumenty tożsamości – paszport oraz 

legitymację szkolną. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe 

uczestników oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu i podróży. 

4. W przypadku spożywania alkoholu, przebywania po jego wpływem, palenia papierosów, 

zażywania narkotyków i innych środków odurzających lub poważnego naruszenia reguł 

wyprawy uczestnik zostanie wydalony z placówki na koszt własny (rodziców lub opiekunów).  

5. Uczestnik  oraz jego rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

przez niego podczas pobytu i podróży. 

6. Uczestnik powinien być wyposażony w odpowiednie ubrania oraz przybory osobiste. 

7. Po przyjeździe z wyprawy uczestnik musi zostać odebrany z miejsca zakończenia wyprawy 

przez rodzica lub osobę, która przedstawi pisemne upoważnienie od rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

 

JA NIŻEJ PODPISANY/-A OŚWIADCZAM, ŻE WARUNKI UCZESTNICTWA SĄ MI ZNANE I JE AKCEPTUJĘ 
 

                                     

..........................................................             ........................................................ 

         Data, podpis uczestnika*                                                            Data, podpis rodzica/opiekuna   

*(w przypadku uczestników, którzy ukończyli 16 lat)  



 
 

Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA 

………………..……………….………..  
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

……………………………………………  

(ulica, nr domu) 

………………………………………….. 

(kod pocztowy, miejscowość) 

………………………………………….. 
(PESEL) 
 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam iż: 

1. Zapoznałem/-am się z Informacjami dotyczącymi udziału zwycięzców konkursu „Misja polarna” 

w Wyprawie organizowanej przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, 

adresu zamieszkania, daty urodzenia, numeru PESEL w celu uczestnictwa w Wyprawie. 

Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej dostępnej na www.igf.edu.pl/rodo, w tym 

z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 

swoich danych i prawie ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do wglądu i 

poprawienia przekazanych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich 

podania wiąże się jednak z brakiem możliwości uczestnictwa w Wyprawie. 

3. Oświadczam, że jestem w dobrym stanie zdrowia, pozwalającym na udział w wyprawie do 

Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie, obejmującej podróż samolotem, statkiem, 

pobyt na stacji w okresie letnim oraz udział w zajęciach takich jak np. kilkugodzinny trekking, 

prowadzenie obserwacji w terenie. 

4. Oświadczam, że wszelkie moje działania lub zaniechania, które nie są związane lub nie wynikają 

z wykonywania zadań organizowanych przez pracowników Instytutu Geofizyki Polskiej 

Akademii Nauk w ramach programu pobytu Laureatów Konkursu Misja Polarna oraz moje 

działania lub zaniechania, które są sprzeczne z poleceniami pracowników Instytutu podczas 

mojego pobytu w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie (dalej „Stacji”) odbywają 

się na moje własne ryzyko i odpowiedzialność. Biorę odpowiedzialność finansową za 

spowodowane przeze mnie szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania zasad 

obowiązujących w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie oraz zasad dotyczących 

udziału w poszczególnych aktywnościach podczas trwania Wyprawy, zakomunikowanych przez 

osoby odpowiedzialne za ich zorganizowanie. 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminami i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w 

Stacji, w tym w szczególności z dokumentami p.n. „Zasady dostępu i korzystania z infrastruktury 

http://www.igf.edu.pl/rodo


 
 

i zasobów Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie” oraz „Regulamin użytkowania 

sprzętu uzbrojenia w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie” i zobowiązuję się do 

przestrzegania zapisów w nich zawartych. 

6. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku do celów związanych 

z promocją projektu EDU-ARCTIC.PL. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, 

filmy lub nagrania wykonane podczas Wyprawy mogą zostać umieszczone na stronie 

internetowej projektu i Organizatora, przekazywane innym podmiotom publikującym 

informacje o Wyprawie i projekcie oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych. 

 

……………………………………………………………….………………...…………… 

   (data, czytelny podpis uczestnika konkursu) 


