
                                                                                                
 
 

 

Regulamin Regionalnego Festiwalu Explory 2023 w Warszawie 

27-31 marca 2023, Warszawa 

WSTĘP 

1. Organizatorem Regionalnego Festiwalu Explory 2023 w Warszawie, zwanego dalej Wydarzeniem, 

jest Fundacja Zaawansowanych Technologii, zwana dalej Organizatorem. 

2. Na Wydarzenie składają się: Festiwal Nauki i Technologii Explory (stacjonarnie), Regionalny Etap 

Konkursu Explory (online), Pitching Projektów Konkursowych (online), Plebiscyt „Nagroda 

Publiczności” (online). 

3. Termin i miejsce poszczególnych elementów Wydarzenia:  

a) Festiwal Nauki i Technologii – 29.03.2023 - Urząd Patentowy RP, al. Niepodległości 188/192, 

00-608 Warszawa.  

b) Regionalny Etap Konkursu Explory – 29-31.03.2023 – Platforma Gridaly, wybrane elementy 

będą transmitowane na FB Explory. 

c) Pitching Projektów Konkursowych – 29.03.2023 – Facebook Explory 

d) Plebiscyt „Nagroda Publiczności” – 27-31.03.2023 – strona www.explory.pl/2023 

4. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny. 

5. Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną i administracyjną Wydarzenia. 

6. Materiały video udostępnione dla uczestników Wydarzenia są chronione prawem autorskim. 

Dokonując zgłoszenia, uczestnik zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać i nie ściągać na 

komputer ani żadne nośniki pamięci udostępnionych materiałów Wydarzenia. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian i przesunięć czasowych poszczególnych punktów 

Wydarzenia. 

FESTIWAL NAUKI I TECHNOLOGII 

8. Festiwal Nauki i Technologii (zwany dalej Festiwalem) składa się z wykładów i warsztatów, 

dedykowanych młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

9. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest przesłanie zgłoszenia i uzyskanie potwierdzenia 

uczestnictwa. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: 

https://forms.office.com/e/a97pNee7Gs 

10. Zgłoszenia dokonuje Nauczyciel lub inny przedstawiciel szkoły. 

11. Za zapewnienie bezpieczeństwa i pierwszej pomocy medycznej na terenie Festiwalu odpowiada 

Organizator. 

12. W czasie trwania Festiwalu dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką opiekunów grup lub 

rodziców. Organizatorzy nie odpowiadają za dzieci pozostawione bez opieki. 

13. Osoby obecne na Festiwalu mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający 

bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać regulaminu. 

14. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do stosowania się do zaleceń Organizatora.  

15. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren Festiwalu materiałów niebezpiecznych: broni, petard, 

zimnych ogni, rac, itp. oraz alkoholu i środków odurzających. 

16. Zabrania się niszczenia urządzeń i mienia znajdującego się na terenie Festiwalu. 

17. Uczestnicy Festiwalu mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych przez Organizatorów. 

http://www.explory.pl/2023
https://forms.office.com/e/a97pNee7Gs


                                                                                                
 
 

18.  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub utratę rzeczy osobistych 

uczestników Festiwalu w czasie jego trwania.  

 

REGIONALNY ETAP KONKURSU EXPLORY 

19. Regionalny etap Konkursu Explory (zwany dalej Konkursem) odbędzie się w formule online, za 

pośrednictwem Platformy Gridaly. 

20. Konkurs ma charakter zamknięty. 

21. Dane do logowania są unikatowe dla każdego Uczestnika. Zabrania się rozpowszechniania danych 

dostępowych osobom trzecim. 

22.  Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu bezpłatne szkolenie z poruszania się po Platformie 

Gridaly, według ustalonego harmonogramu, przesłanego Uczestnikom. Szkolenie jest 

nieobowiązkowe. 

23. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu (komputer/laptop, 

mikrofon, słuchawki) oraz łącza internetowego. 

24. Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapewnienia odpowiedniej ochrony antywirusowej na 

używanym sprzęcie. 

25. Organizator nie odpowiada za sprzęt oraz łącze internetowe Uczestników Konkursu. 

26. W przypadku braku możliwości połączenia online, Jury dokonuje oceny projektu na podstawie 

opisu projektu. 

27. Nieobecność Autora Projektu 5 minut przed startem I sesji Konkursowej skutkuje dyskwalifikacją 

projektu.  

28. Organizator zapewnia wsparcie techniczne Uczestnikom Konkursu. 

PITCHING PROJEKTÓW KONKURSOWYCH 

29. Pitching Projektów Konkursowych (zwany dalej Pitchingiem) odbędzie się w formule online. 

30. Przez pojęcie Pitching rozumie się prezentacje projektów przez ich autorów. 

31. Maksymalny czas na zaprezentowanie 1 projektu wynosi 3 minuty. 

32. Pitching projektów konkursowych będzie miał charakter otwarty . 

33. Transmisja Pitchingu odbędzie się za pośrednictwem Facebook’a Explory. 

PLEBISCYT „NAGRODA PUBLICZNOŚCI” 

34. Plebiscyt „Nagroda Publiczności” (zwany dalej Plebiscytem) odbędzie się w formule online na 

pośrednictwem strony www.explory.pl/2023 

35. Przebiegiem Plebiscytu kierują pracownicy Organizatora. 

36. W skład Komisji Plebiscytowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. 

37. Uczestnikami plebiscytu są uczestnicy Konkursu (zwani dalej Młodymi Talentami), prezentujący 

swoje projekty w ramach Pitchingu. 

38. Nagrodą w Plebiscycie jest bon uprawniający do zakupów w jednej z sieci sklepów na kwotę 300 

zł. brutto. 

39. Do głosowania w Plebiscycie uprawnione są niepełnoletnie i pełnoletnie osoby fizyczne, bez 

względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania. 

40. Głosowanie przebiegnie według następujących zasad: 

o Głosujący może oddać tylko jeden głos na jeden z projektów; 

http://www.explory.pl/2023


                                                                                                
 
 

o Głos można oddać klikając przycisk „Oddaję głos”, znajdujący się w profilu danego 

projektu; 

o Zabronione jest zwiększanie liczby głosów przez wykorzystywanie systemów masowych 

głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych 

powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne 

korzystające z adresu email bądź profilu Facebook, jak również w przypadku tworzenia 

przez osobę fizyczną odrębnych adresów email wyłącznie w celu oddania głosu. Głosy, co 

do których Komisja Plebiscytowa lub Organizatora podejmą podejrzenie, że zostały 

oddane w sposób nieregulaminowy będą anulowane. 

41. Poprzez wzięcie udziału w głosowaniu głosujący wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora  do 

przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji 

Plebiscytu, wyłonienia zdobywcy Nagrody oraz jej wydania.   

42. Laureatem Plebiscytu zostanie zespół/uczestnik, który zdobędzie najwięcej głosów internautów. 

43. Przy obliczaniu głosów w ramach Plebiscytu bierze się pod uwagę wszystkie ważne głosy. 

44. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Plebiscytowa. 

45. Laureat Plebiscytu zostanie ogłoszony w dniu ogłoszenia wyników REX, tj. 31.03., podczas 

ogłoszenia wyników Konkursu, transmitowanego na profilu FB Organizatora. 

46. Laureat Plebiscytu prześle adres e-mail: biuro@fzt.org.pl adres internetowy Lidera Zespołu 

Projektowego, na który Organizator, w przeciągu 14 dni od ogłoszenia wyników, wyśle bon 

zakupowy stanowiący nagrodę w Plebiscycie przysługującą Zespołowi. 

47. Wszelkie reklamacje związane z przeprowadzaniem Plebiscytu należy zgłaszać do Organizatora, 

na jego adres e-mail: biuro@fzt.org.pl, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 7 dni 

od daty zakończenia Plebiscytu.  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

48. Administratorem Danych Osobowych przekazanych w związku ze zgłoszeniem i udziałem w 

Regionalnym Festiwalu Explory 2023 w Warszawie jest Fundacja Zaawansowanych Technologii, 

z siedziba w Warszawie 00-357, przy ul. Nowy Świat 60/9. 

49. Kontakt w sprawie danych osobowych: biuro@fzt.org.pl.  

50. Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania: 

a. przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia pt. Regionalny Festiwal Explory 2023 w 

Warszawie, 

b. tworzenie analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (podstawa prawna: 

art.6 ust.1 c RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5, 

c. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e 

w zw. z art. 9 ust. 2 lit. g oraz i RODO, 

d. marketing bezpośredni związany z udziałem w kolejnych edycjach Regionalnego 

Festiwalu Explory 2023 w Warszawie (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie 

uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5.  

51. Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt. 48 i 49 o: 

a. sprostowanie danych, 

b. usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym, 

c. ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych, 

mailto:biuro@fzt.org.pl


                                                                                                
 
 

d. dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię, 

e. przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO)  

f. prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego 

żądania oznacza, że nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu. Usunięcie danych 

nie ma wpływu na działania podjęte przed ich usunięciem.  

52. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu 

fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i 

promocyjno-marketingowych.  

53. Udział w Regionalnym Festiwali Explory 2023 w Warszawie oznacza wyrażenie przez Uczestnika 

zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na 

jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez 

umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych 

prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, 

lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a 

także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i 

filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności 

prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. 

Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego 

w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie 

przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.  

54. Platforma do realizacji Konkursu: informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą sposobu 

przetwarzania wyłącznie przez Fundację Zaawansowanych Technologii. Niezależnie od tego 

administratorem Państwa danych osobowych jest platforma internetowa, za pośrednictwem 

której będzie realizowany Konkurs. Przetwarza ona dane osobowe niezależnie od Fundacji 

Zaawansowanych Technologii.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

55. Przystąpienie do udziału w Wydarzeniu jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż 

zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.  

56. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.explory.pl/2023 oraz przy wejściu na teren 

Festiwalu. Organizator zapewnia Uczestnikom dostęp do Regulaminu przed rozpoczęciem 

Wydarzenia przy użyciu środków porozumiewania na odległość oraz w formie fizycznej przy 

wejściu na teren Festiwalu. 


