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Regulamin konkursu  
promującego naukę programowania – edycja I 

I. Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: Regulaminem) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa 

w konkursie o nazwie „Konkurs promujący naukę programowania – edycja I”, zwanym dalej: 

„Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie, adres:  

ul. Królewska 27; 00-060 zwany dalej ,,Organizatorem’’.  

3. Partnerem Konkursu jest Państwowy Instytut Badawczy NASK z siedzibą w Warszawie, adres:  

ul. Kolska 12; 01-045 zwany dalej ,,Partnerem’’. 

4. Konkurs zostaje ogłoszony w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) 

w związku z realizacją zobowiązań wynikających z Porozumienia nr POPC.03.04.00-00-0001/17-

00 o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania 

korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, zawartego w dniu 7 grudnia 2017 roku oraz 

Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu „Kampanie 

edukacyjno-informacyjne” zawartego w dniu 30 października 2017 roku. 

5. Organizator jest przyznającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego (Ustawa  

z dnia 23.04.1964r.; Dz.U. 2017.459 ze zm.), a Konkurs podlega regulacjom art. 919 – 921 

Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.  

6. Nagrodą w Konkursie (dalej zwaną: „Nagrodą”) będzie udział w profesjonalnym warsztacie, 

którego przedmiotem jest nauka programowania, przeprowadzony z uwzględnieniem 

poniższych zasad:  

1) Organizator zapewnia wykonawcę, który przeprowadzi warsztat oraz zapewni wszelkie 

niezbędne do przeprowadzenia warsztatu pomoce dydaktyczne. Podmiotem realizującym 

warsztat jest Edusense Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 

Lublin, zwana dalej „Operatorem”, 

2) Warsztat będzie trwał około 4 godziny zegarowe, 

3) Miejsce, w którym odbędzie się warsztat zapewni laureat konkursu (np. sala, klasa),  

4) Uczestnikami warsztatu będą dzieci oraz opiekun grupy, 

5) W celu organizacji warsztatu Organizator i Operator będą kontaktować się z opiekunem  

danej grupy.  

2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.koduj.gov.pl, a jego akceptacja 

jest warunkiem niezbędnym procedowania zgłoszenia konkursowego.  

3. Prace konkursowe mogą być nadsyłane w terminie do dnia 8 lutego 2019 r.  

4. W ramach Konkursu zostanie wyłonionych maksymalnie 5 laureatów. 

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
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II. Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest wzrost świadomości rodziców oraz dzieci na temat wartości płynących  

z nauki programowania. Konkurs ma się przyczynić do:  

1) rozwijania umiejętności związanych z programowaniem wśród dzieci, 

2) dotarcia do rodziców z informacją jak wyglądają podstawy programowania i dlaczego warto, 

aby ich dzieci podnosiły kompetencje w tym zakresie. 

2. Zadania konkursowe mają na celu realizować poniższe założenia: 

1) poznanie podstaw programowania przez dzieci; 

2) „odczarowanie” słowa „programowanie” wśród rodziców (ukazanie im, że jest to 

kompetencja, którą ich dziecko może nabyć bez ogromnych nakładów pracy, przez zabawę 

itp.);  

3) zachęcenie rodziców do motywowania i wsparcia dzieci w nauce programowania;  

4) wzrost świadomości korzyści z nauki programowania wśród rodziców dzieci w wieku 

szkolnym (z punktu widzenia kluczowych kompetencji, szans na rynku pracy, wykorzystania  

w różnych obszarach życia), a pośrednio również u dzieci w wieku szkolnym. 

III. Zasady udziału w Konkursie 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci od pierwszej do czwartej klasy szkoły podstawowej oraz ich 

opiekunów (nauczycieli, opiekunów grup, rodziców lub opiekunów prawnych), przy czym 

uczestnikiem Konkursu przesyłającym zgłoszenie konkursowe jest opiekun grupy – osoba 

pełnoletnia (zwany dalej: „Opiekunem”). 

2. W Konkursie mogą wziąć udział grupy dzieci złożone z minimum czterech a maksymalnie 

dwudziestu osób w wieku od pierwszej do czwartej klasy szkoły podstawowej, reprezentowane 

przez Opiekuna. 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie przesyła Opiekun, który odpowiada za kontakt z Organizatorem 

oraz wspiera grupę dzieci w realizacji zadania konkursowego. Opiekun w zgłoszeniu wskazuje 

informacje nt. grupy uczniów, która przygotowała pracę/ zadanie zgłaszane do Konkursu – 

zgodnie z formularzem zgłoszeniowym. 

4. W przypadku, gdy zgłoszenie zostanie nagrodzone, zgłaszający Opiekun odpowiada za 

zapewnienie miejsca do przeprowadzenia warsztatów oraz opiekę nad grupą dzieci podczas 

warsztatów konkursowych. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników oraz członków najbliższej rodziny 

pracowników Organizatora, pracowników Partnera oraz pracowników Operatora. Przez członków 

najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych i powinowatych w linii prostej oraz 

rodzeństwo, wstępnych, zstępnych i powinowatych do trzeciego stopnia w linii bocznej, 

a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

6. Każdy Opiekun może złożyć tylko jedno zgłoszenie do Konkursu. 

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie 

przysługuje zwrot kosztów wydatków poniesionych przez uczestników Konkursu. Wszelkie koszty 

związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi uczestnik Konkursu. Udział w Konkursie nie 

gwarantuje otrzymania Nagrody. 
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IV. Tryb przesyłania zgłoszeń 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonać należy poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia 

konkursowego zamieszczonego na stronie www.koduj.gov.pl w zakładce „Konkursy” oraz jego 

przesłanie poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne 

z akceptacją Regulaminu. 

2. Wzór formularza zgłoszenia konkursowego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Zadaniem grupy dzieci, która wraz z Opiekunem ubiega się o Nagrodę, będzie przesłanie 

odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego to właśnie do Was mamy przyjechać i przeprowadzić 

warsztaty z programowania?” 

4. Podanie przez Opiekuna jego danych osobowych oraz wyrażenie zgody na publikację imienia  

i nazwiska Opiekuna wraz z wynikami Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne dla 

uczestnictwa w Konkursie.   

5. Opiekun obowiązany jest zebrać i okazać na żądanie Organizatora zgody opiekunów prawnych 

każdego z dzieci tworzących zgłoszoną do Konkursu grupę: 

1) na udział dziecka w Konkursie, 

2) na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb realizacji Konkursu, w tym 

przekazanie danych Operatorowi. 

6. Przekazanie przez Opiekuna zwycięskiej grupy wszystkich oświadczeń, o których mowa w ust. 5 

powyżej jest warunkiem odebrania Nagrody. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania niekompletnych, nieprawidłowych, 

błędnych lub fałszywych danych przez Opiekunów, w szczególności za wynikającą z tego 

niemożność przekazania Nagrody. 

8. Organizator oświadcza, że realizacja Konkursu oraz warsztatów z nauką programowania są 

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa.  

V. Tryb wyboru laureatów i Nagrody w Konkursie  

1. Oceny zgłoszeń konkursowych dokona Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli 

Ministerstwa Cyfryzacji oraz NASK-PIB. W pracach Komisji Konkursowej mogą też brać udział 

wskazani przez Organizatora eksperci zewnętrzni.  

2. Komisja Konkursowa przygotuje protokół zawierający listę prac konkursowych, ich ranking oraz 

ewentualne uwagi członków Komisji Konkursowej. 

3. W każdej edycji Komisja Konkursowa wybierze od jednej do pięciu grup (laureatów), których 

prace zostały najwyżej ocenione. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje 

od niej odwołanie. 

4. Zgłoszenia do Konkursu będą oceniane jednoetapowo, w oparciu o kryterium: pomysł 

i kreatywność zgłoszonej odpowiedzi (wg skali punktacji: 0-10 pkt). 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 22 lutego 2019 r.  

6. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie www.koduj.gov.pl, do dnia 22 lutego 2019 r. 

7. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na gotówkę lub nagrody innego rodzaju. 

8. Żaden z laureatów nie może zrzec się praw do Nagrody na rzecz osoby trzeciej. 

9. W przypadku zrzeczenia się Nagrody przez laureata, Organizator przyzna nagrodę innemu 

Opiekunowi, który otrzymał następną w kolejności liczbę punktów w ocenie zgłoszeń. 

http://www.koduj.gov.pl/
http://www.koduj.gov.pl/
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10. Jeśli w przeciągu siedmiu dni roboczych po ogłoszeniu wyników Konkursu na stronie 

www.koduj.gov.pl i przekazaniu informacji drogą mailową Opiekunowi, Opiekun nie zgłosi się do 

Organizatora potwierdzając odbiór Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania 

nagrody Opiekunowi, który zajął kolejne miejsce.  

11. Stosownie do decyzji Komisji Konkursowej, o której mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału, Komisja 

Konkursowa przyzna od jednej do pięciu Nagród.  

VI. Dane Osobowe 

Zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa; 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: iod@miir.gov.pl.  

3. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki,  

o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 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” – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020 (POPC) na podstawie:   

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320,  

z późn. zm.),  

b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1),  

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1460, z późn. zm.);  

http://www.koduj.gov.pl/
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2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych”:   

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,  

b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1460, z późn. zm.),  

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).  

4. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu,  

w szczególności: 

1. potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 

ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-

promocyjnych w ramach POPC.  

2. realizacji Konkursu, w tym przekazania ich Operatorowi prowadzącemu warsztaty. 

5. Przekazane dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj. 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi 

projektu, tj. Ministrowi Cyfryzacji, oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 

w realizacji projektu.   

6. Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. 

Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 

realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta 

kontrole i audyt w ramach POPC.  

7. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

8. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.  

9. Posiada Pani/ Pan:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/ Pana dotyczących;  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/ Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
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(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

VII. Postanowienia Końcowe 

1. Opiekunowie, którzy w rażący sposób naruszą postanowienia Regulaminu, podlegają wykluczeniu  

z Konkursu.  

2. Prawa i obowiązki Organizatora i Opiekunów określone są w Regulaminie oraz bezwzględnie 

obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne  

w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.  

3. W sprawach interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych, decyzję podejmuje Organizator 

Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu (terminów)  

w dowolnym okresie jego trwania. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Konkursu 

Organizator będzie informował na bieżąco na stronie www.koduj.gov.pl. 

 

http://www.koduj.gov.pl/

