Regulamin Konkursu „Zdobywaj Matplanetę”
przyjęty dnia 21 października 2019 roku przez Zarząd Matplaneta SA
III edycja Konkurs programistyczny

1. Inicjatorem Konkursu jest Matplaneta S.A. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w
roku.
2. Głównym organizatorem Konkursu jest Matplaneta SA, z siedzibą w Warszawie, al. KEN
95. W celu przeprowadzenia Konkursu Matplaneta powołuje na okres dwóch lat Komitet
Organizacyjny, w którego skład wchodzą przedstawiciele Matplaneta SA oraz Partnerów.
Działalność Komitetu nadzoruje Kierownictwo Matplaneta SA.
3. Celem Konkursu jest popularyzacja nauki programowania w jak najszerszych kręgach
uczniów szkół podstawowych oraz:
a. rozwój kreatywnego myślenia;
b. nauka efektywnej współpracy w grupie;
c. rozwój umiejętności interpersonalnych;
d. nauka tworzenia algorytmów;
e. zwrócenie uwagi na wartości ekologiczne.
4. Konkurs ma zasięg wojewódzki.
5. Konkurs przeprowadzany jest w pięciu kategoriach:
1. Klasy 2 szkół podstawowych;
2. Klasy 3 szkół podstawowych;
3. Klasy 4 szkół podstawowych;
4. Klasy 5 szkół podstawowych;
5. Klasy 6 szkół podstawowych.
Do Konkursu przystępują 3-osobowe zespoły z danej klasy. Zastrzegamy, że jedno dziecko
może brać udział wyłącznie w jednym zespole. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie po
dwa zespoły w każdej kategorii.
6. Przebieg Konkursu :
I etap - Przygotowanie pracy wg poniższych wytycznych:
Kat. 1 – animacja na temat „Sprzątamy świat”
Kat. 2 – gra na temat „Sprzątamy świat”
Kat. 3 – gra na temat „Co mogę zrobić dla mojej planety?”
Kat. 4 – gra na temat „Ekologiczny czyli jaki?”
Kat. 5 – gra na temat „Bądźmy EKO”.
Prace oceniać będą doświadczeni nauczyciele Matplanety. Docenimy przede wszystkim:

- kreatywność i oryginalność w interpretacji tematu,
- nakład pracy i zaangażowanie,
- złożoność programistyczną projektów.
Wszystkie prace muszą być wykonane za pomocą oprogramowania Scratch.
TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH:
TERMIN - OD 15.01.2020 DO 28.02.2020 R. DO GODZ. 20:00
ADRESY: SIEDZIBA MATPLANETY AL. KEN 95 KL. 18A LOK 2, 02-777 WARSZAWA
LUB NA ADRES EMAIL: KONKURS@MATPLANETA.PL
(liczy się data wpływu do organizatora).

II etap
26-27 MARCA 2020 R. w wybranych Centrach Edukacyjnych Matplaneta (informacje będą
przekazane wraz z zaproszeniem do II etapu dla zakwalifikowanych uczestników).

- Do drugiego etapu przechodzi po 6 najlepiej ocenionych zespołów z każdej kategorii
- Drugi etap konkursu odbywa się w siedzibie Matplanety, bądź w wyznaczonych, lokalnych
Centrach Edukacyjnych, wskazanych dla zakwalifikowanych uczestników w zaproszeniu do
II etapu.
- podczas drugiego etapu zespoły będą przygotowywały pracę konkursową również w
środowisku Scratch na zadany przez Organizatora temat. Temat pracy przedstawiony będzie
podczas trwania spotkania. W trakcie przygotowywania pracy zespół będzie mógł zdobyć
dodatkowe punkty. Są one przyznawane za rozwiązanie zadań dodatkowych. Zadania
dodatkowe polegać będą na „naprawieniu zepsutych skryptów” – czyli takiej zmianie kodu w
załączonym do zadania projekcie, aby spełnił on założenia zadania. Czas realizacji pracy
podczas drugiego etapu konkursu to 90 minut.

UWAGA – W PRZYPADKU CHOROBY JEDNEGO Z UCZESTNIKÓW SZKOŁA MOŻE
UZUPEŁNIĆ ZESPÓŁ O NOWEGO UCZNIA.
Rozdanie nagród - podczas uroczystej Gali - TERMIN I MIEJSCE zostanie wskazane w zaproszeniu
dla Laureatów.

7. Środki ﬁnansowe na organizację Konkursu i nagrody pochodzą od organizatora i
sponsorów.
8. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy: a) opracowanie kryteriów oceniania prac
Konkursowych; b) ustalenie wyników konkursu c) udostępnienie szkołom wyników
Konkursu ich uczniów; d) ustalenie zasad przyznawania nagród uczestnikom Konkursu.

9. Nagrodami w Konkursie są:

a. nagrody rzeczowe dla najlepszych 3 zespołów (I, II, III miejsce) w każdej kategorii (dla
każdego uczestnika Zespołu)
b. nagroda – WARSZTAT Z PROGRAMOWANIA – dla całej klasy, z której Zespół zajął I
miejsce w danej kategorii
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany nagród lub przyznania nagród
dodatkowych.
10. Harmonogram przebiegu Konkursu:
a. I etap – przesyłanie prac od 15.01.2020 r. do 28.02.2020 do godziny 20:00
b. wyniki I etapu – informacji do szkół do dnia 10.03.2020 r.
c. II etap – 26 marca dla klas II - III, 27 marca 2020 r. – dla klas IV - VI
d. wyniki II etapu – informacja do szkół do dnia 5 kwietnia 2020 r.
e. uroczyste rozdanie nagród – podczas uroczystej Gali konkursowej.

11. Udział w konkursie wymaga zgody Rodzica/Opiekuna Prawnego uczestnika. Zgoda
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Brak złożenia ww. zgody uniemożliwia
udział dziecka w Konkursie.
12. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, ich rodziców lub
opiekunów prawnych jest Organizator - Matplaneta S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-777, Al.
Komisji Edukacji Narodowej 95, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS
0000514723, e-mail: daneosobowe@matplaneta.pl – dalej „ADO”;
ADO przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a. dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia
Laureatów, odpowiedzi na pytania związane z Konkursem;
b. publicznego informowania o Konkursie (w tym publikacji prac konkursowych
oraz wizerunków, imion i nazwisk Uczestników i Opiekunów) na stronie
www.matplaneta.pl , na stronach profilu Matplanety na portalach
społecznościowych tj. Facebook.com, Youtube.com oraz w materiałach
promocyjno-informacyjnych przedstawiających działalność Matplanety.
c. Dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem.
Dane osobowe Uczestników, Rodziców i Opiekunów będą przechowywane od momentu ich
podania przez okres trwania Konkursu oraz przez okres 2 lat po zakończeniu Konkursu .Po
zakończeniu powyższego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
Odbiorcami danych osobowych są wybrane Centra Edukacyjne z Sieci Szkół Matplaneta, a
także dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, na podstawie zawartych umów o
powierzenie przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane osobowe mogą zostać
ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Uczestnicy, Rodzice i Opiekunowie mają prawo do:




żądania od ADO dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. przetwarzania
danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody w każdym czasie
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Wycofanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu cofnięcia zgody należy: wysłać stosowną informację za pomocą poczty elektronicznej
na adres e-mail daneosobowe@matplaneta.pl lub pocztą tradycyjną na adres
korespondencyjny Matplaneta S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-777, Al. Komisji Edukacji
Narodowej 95.
13. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
14. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny
Konkursu.

