
REGULAMIN PROJEKTU pn. „BRAINSTORM”

§ 1  
Organizator

Organizatorem projektu „BRAINSTORM” zwanego dalej „projektem”, jest 
Eliza Wójcik zamieszkała w Warszawie przy ul. Kołacińskiej 21/2, 03-171 
Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 2  
Cel projektu

Celem projektu jest znalezienie jak najlepszego rozwiązania do problemu 
zdefiniowanego przez firmę.
 

§ 3  
Przedmiot projektu

1 Przedmiotem projektu jest opracowanie rozwiązania do problemu 
zdefiniowanego przez firmę, przez każdy z zespołów, o których mowa w 
§ 4 ust. 1, zwanych dalej „Grupami”.

2 Rozwiązanie powinno być przygotowane w dowolnej formie cyfrowej 
np. prezentacja, tekst, video, inne.

§ 4  
Warunki uczestnictwa i zgłoszenie do projektu

1 Uczestnikami projektu mogą być nastolatki w wieku 14-18 lat, lub też 
młodsi jeżeli potrafią pracować zdalnie i swobodnie korzystają z 
narzędzi komputerowych. Minimalny wiek uczestnika to 11 lat. 

2 Warunkiem udziału w projekcie jest przesłanie drogą elektroniczną 
zgłoszenia uczestnictwa zamieszczonego na stronie https://evenea.pl/
pl/wydarzenie/brainstorm 
W zgłoszeniu tym należy podać:

• imię i nazwisko uczestnika
• e-mai osoby zgłaszającej.

3 Formularz zgłoszenia uczestnictwa na stronie internetowej wskazanej w 
ust. 2  należy wypełnić najpóźniej do dnia 19.04.2020 r.

4 Osoba zgłaszająca uczestnika (rodzic lub opiekun prawny) albo sam 
uczestnik (w przypadku gdy jest pełnoletni), udziela Organizatorowi 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przesłanie zgłoszenia 
udziału w projekcie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki 
uczestnictwa, określone w postanowieniach niniejszego Regulaminu, z  
którymi wszyscy uczestnicy są zobowiązani się zapoznać. 

https://evenea.pl/pl/wydarzenie/brainstorm
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§ 5  
Organizacja i przebieg projektu

1 Ogłoszenie o projekcie zostanie zamieszczone na stronie 
www.swietlicepasji.pl , https://evenea.pl/pl/wydarzenie/brainstorm oraz 
na profilach organizatora mediach społecznościowych na Facebooku, 
Instagramie oraz LinkedIn.

2 Projekt odbędzie się w następujący sposób:
Zgłoszenie: Rodzice nastolatków lub nastolatki samodzielnie, w 
przypadku gdy są pełnoletni, przesyłają zgłoszenie udziału w 
projekcie poprzez link wskazany w § 4 w ust. 2.

Grupy: Organizator łączy zgłoszonych nastolatków w grupy (max 
5 osób). Zgłoszony uczestnik może przesłać na adres 
hello@swietlicepasji.pl nazwisko innego zgłoszonego uczestnika, 
z którym chciałby pracować w tej samej grupie. Praca grupy 
polega na zdalnym kontakcie z wykorzystanim narzędzi 
internetowych np. skype, messenger, mail, inne. 

Problem i Mentor: Grupa otrzymuje problem do rozwiązania oraz 
kontakt do mentora, który będzie wspierał grupę w przygotowaniu 
najlepszego rozwiązania projektu. Kontakt z mentorem odbywa 
się przy wykorzystaniu narzędzi internetowych, które są dostępne 
dla wszystkich uczestników grupy oraz mentora. 

Czas: Grupa ma czas do 31 maja br. na przygotowanie projektu i 
przesłanie na adres hello@swietlicepasji.pl rozwiązania w 
dowolnej formie cyfrowej.

§ 6  
Jury

1 Jury konkursu ustala firma - autor problemu, z którym pracowała dana 
grupa. Projekty przygotowane przez grupy zostaną przekazane przez 
Organizatora do firm, którzy wybiorą najlepsze rozwiązanie, wśród 
wszystkich zgłoszonych projektów. 

2 Firmy wybierają najciekawszy projekt, prezentujący możliwie kompletne 
rozwiązanie, które mogłoby realnie zostać wprowadzone. 

http://www.swietlicepasji.pl
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§ 7  
Kryteria oceny

Każdy projekt jest oceniany przez firmę - autora problemu, wg kryteriów 
ustalonych przez firmę na etapie zdefiniowania projektu. Każda firma 
może ustalić odrębne kryteria wyboru.

 
§ 8  

Ogłoszenie wyników projektu i zasady nagradzania
1 Wyniki projektu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

www.swietlicepasji.pl oraz na profilach w mediach społecznościowych 
prowadzonych przez Organizatora tj. na Facebooku, Instagramie oraz 
LinkedIn. 

2 Firma - autor projektu, może przygotować nagrodę dla uczestników  
grupy, której projekt został wybrany jako najlepszy.

3 Nagrodzonym nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do 
uzyskania nagrody na osoby trzecie.

4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub 
utrudnienia we wręczeniu nagrody, powstałe z przyczyn leżących po 
stronie uczestników nagrodzonej grupy. W wypadku niemożności 
odebrania nagrody uczestnicy grupy tracą prawo do nagrody.

5 Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do firmy.
6 Nagrodzeni zwolnieni są z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od 

nagrody, gdyż jednostkowa wartość nagród nie przekracza 2.000 zł 
brutto (art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. 
zm.).

7 Niezależnie od nagród, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
Organizator dopuszcza ufundowanie nagród przez inne niż Organizator 
podmioty, zwane dalej „Fundatorem”.

8 Nagrody sfinansowane przez Fundatorów wręczane są nagrodzonym 
Zespołom na zasadach określonych w ust. 4 – 6 niniejszego paragrafu, 
o ile Fundator nie postanowi inaczej. Postanowienie ust. 6 niniejszego 
paragrafu stosuje się odpowiednio, o ile jednostkowa wartość nagrody 
ustanowionej przez Fundatora nie przekracza kwoty wskazanej w tym 
ustępie. 

9 Wszelkie ewentualne kwestie sporne, dotyczące nagród, o których 
mowa w ust. 7 niniejszego  paragrafu, rozstrzygane będą pomiędzy 
uczestnikami nagrodzonej grupy a Fundatorem, bez udziału 
Organizatora.

 

http://www.swietlicepasji.pl


§ 9  
Zasady wykluczania i unieważnienia projektu

1 Uczestnicy niespełniający warunków wymienionych w § 4 niniejszego 
Regulaminu podlegają wykluczeniu z projektu. Do podjęcia decyzji o 
wykluczeniu uczestnika upoważniony jest Organizator.

2 Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia projektu w każdym 
czasie, bez podania przyczyny.                     

 
§ 10  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1 Informacja o przetwarzaniu danych przez Organizatora:

• Administrator danych osobowych:
Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach 
przetwarzania danych pozyskanych w związku z organizacją projektu jest 
Eliza Wójcik (zwana dalej Organizatorem lub Administratorem) zamieszkała w 
Warszawie (03-171) przy ul. Kołacińskiej 21/2. Z Administratorem można się 
skontaktować poprzez adres e-mail: hello@swietlicepasji.pl lub pisemnie na 
adres korespondencyjny: Eliza Wójcik, ul. Kołacińska 21/2, 03-171 
Warszawa.

• Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Jako Administrator, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
będziemy przetwarzać dane osobowe, w celach związanych z organizacja 
projektu oraz w celach promocyjno-informacyjnych oraz dokumentujących 
realizację projektu. Osobom, których dane przetwarzamy na podstawie zgody 
na ich przetwarzanie przysługuje prawo do wycofania tej zgody, ale cofnięcie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z 
rezygnacją z udziału projekcie.
Dane w zakresie imienia i nazwiska zawarte w treści zgody na wykorzystanie 
wizerunku będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu 
udokumentowania tej zgody.

• Okres przetwarzania danych osobowych
Pozyskane dane przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu dla którego 
zostały pozyskane lub do czasu odwołania zgody i/lub przez okresy 
przewidziane przepisami prawa w tym zakresie.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku, wizerunek tych 
osób zostanie rozpowszechniany przez Administratora na podstawie 
wyrażonej zgody na jego przetwarzanie.

• Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO członkom zgłoszonych Zespołów przysługuje: prawo 
dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, prawo do 



sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia 
danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 
możliwość skorzystania z tego praw.
W celu skorzystania z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt 
pisemnie na adres wskazany w pkt 1).

• Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
osobowych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem 
niezbędnym do zgłoszenia udziału w projekcie.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku ma charakter dobrowolny.

• Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o pozyskane dane Administrator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania.
Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa 
trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i 
Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

• Przekazywanie danych do państw trzecich
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku, w związku z 
przewidzianą publikacją wizerunku na profilu Administratora na portalu 
Facebook, dane osobowe w postaci wizerunku mogą zostać przekazane do 
państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i 
Islandię) w związku przechowywaniem danych osobowych na serwerach 
Facebook’a zlokalizowanych w państwach trzecich. W pozostałym zakresie 
Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa 
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

2 W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane w zakresie: adresu e-
mail mogą zostać przekazane innym podmiotom, tj. mentorom, 
Partnerom projektu oraz Fundatorom.

3 Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych 
wiadomości do osób, których dane kontaktowe zostały udostępnione w 
formularzu zgłoszeniowym w celu komunikacji w sprawach związanych 
z realizacją innych projektów prowadzonych przez Elizę Wójcik.

 
§ 11  

Postanowienia końcowe
1 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady 

udziału w projekcie.



2 Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia 
projektu, a ich interpretacja należy Jury.

3 W trakcie trwania projektu Organizator zastrzega sobie możliwość 
zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to 
na pogorszenie warunków uczestnictwa w projekcie.

4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie 
dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii 
łączy internetowych czy urządzeń uczestnika.

5 Organizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za podanie 
nieprawdziwych danych przez uczestników. Podanie nieprawdziwych 
danych skutkuje pozbawieniem prawa do nagrody.

6 Organizator zastrzega, iż podczas projektu zostaną zapisane 
rozwiązania przygotowane przez uczestników i grupy, które następnie 
będą mogły być wykorzystywane bez ograniczeń terytorialnych na 
polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym zwielokrotniane 
dowolną techniką, wprowadzane do obrotu i rozpowszechniane, w 
szczególności publikacji w każdej formie, a także na stronach 
internetowych Organizatora, firmy, mentora, Partnera projektu, 
Fundatora w celach promocyjnych, każdego z tych podmiotów, na co 
uczestnik pracujący nad przygotowaniem ww. rozwiązania wyraża 
bezterminową i bezpłatną zgodę.

7 Dane kontaktowe uczestników mogą zostać przekazane, oprócz 
podmiotom uprawnionym, innym podmiotom, tj. mentorowi, firmie, 
Partnerom projektu oraz Fundatorom.

8 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie projektu mają 
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych.

9 Osobą upoważnioną do kontaktu z uczestnikami projektu w zakresie 
wszelkich pytań, uwag i wyjaśnień dotyczących Regulaminu projektu 
jest: Eliza Wójcik, e-mail: hello@swietlicepasji.pl , tel. kom. 509 505 
722.

mailto:hello@swietlicepasji.pl


Załącznik nr  1 do Regulaminu projektu pn. „BRAINSTORM”
 
 
 ……………………………………………………………………………………..
 
……………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko)
 
 

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a, udzielam Elizie Wójcik zamieszkałej 
w Warszawie (03-171) przy ul. Kołacińskiej 21/2, bezterminową i bezpłatną 
zgodę na wykorzystanie rozwiązania przygotowanego w dowolnej formie 
przez grupę, w której uczestniczę* / uczestniczy: ……………………………….. 
w ramach projektu „BRAINSTORM”, organizowanego przez Elizę Wójcik oraz 
wykorzystanie tejże pracy (tj. rozwiązania) w momencie jej przekazania na 
adres mailowy, bez ograniczeń terytorialnych, na wszystkich polach 
eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), w 
tym zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu i 
rozpowszechniane, w szczególności publikacji w dowolnej formie, a także na 
stronie firmy, mentora, Partnera czy Fundatorów ww. projektu.
 
……..………………………….                        
                                                                                                                   
miejscowość, data                                                                  

……..………………………….    
                                                                                                         
czytelny podpis rodzica lub 
opiekuna prawnego uczestnika / 
uczestnika

* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr  2 do Regulaminu projektu pn. „BRAINSTORM”
 
 
 ……………………………………………………………………………………..
 
……………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko)
 
 

ZGODA NA UDZIAŁ
Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na udział: ……………………………….. 
w projekcie „BRAINSTORM”, organizowanym przez Elizę Wójcik zamieszkałą 
w Warszawie przy ul. Kołacińskiej 21/2 03-171 Warszawa i potwierdzam, że 
zapoznałem/am się z Regulaminem tego projektu. 

 
……..………………………….                        
                                                                                                                   
miejscowość, data                                                                  

……..………………………….    
                                                                                                         
czytelny podpis rodzica lub 
opiekuna prawnego uczestnika


