
Regulamin castingu 

“Zostań Youtuberem Explory” („Konkurs”) 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Zaawansowanych Technologii z siedzibą w 

Warszawie (00-357), ul. Nowy Świat 60/9, zwana dalej „Organizatorem” zarejestrowana w 

Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000379454.  

2. Celem konkursu jest wyłonienie osób, które wezmą udział w filmach promujących naukę na 

potrzeby kanału You Tube Programu Explory 

3. Konkurs będzie trwał w okresie od 21.09.2022 r. do 15.10.2022 r. 

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 

o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

5. W Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy wszystkich Programów Explory tj. Konkurs 

Naukowy Explory, Program Mentorski lub Program Grantowy Explory. 

6. W Konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku 13-25 lat. 

7. Uczestnikiem Konkursu może być osoba niepełnoletnia pod warunkiem udzielenia 

zgody na jej udział na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie przez opiekuna  

prawnego. Zgoda opiekuna prawnego wymaga formy dokumentowej i musi zostać 

przekazana Organizatorowi do dnia 5.10.2022 r.  

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z nimi, a 

także członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin należy rozumieć małżonków, wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, kuzynostwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej 

małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu. 

9. Informacja o konkursie “Zostań Youtuberem Explory” oraz Regulamin Konkursu zostaną 
opublikowane stronie www.explory.pl oraz w mediach społecznościowych Explory dnia 21 
września 2022 roku. 

 
§ 2 Zasady Konkursu 

 
1. Na stronie www.explory.pl zostanie opublikowana informacja o Konkursie oraz Regulamin 

Konkursu. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3. Zgłoszenie w Konkursie odbywa się poprzez nagranie i wysłanie do Organizatora filmu o 

następującej specyfikacji:  

- czas trwania filmu do dwóch minut 

- kadr poziomy w formacie 16x9 

- formaty plików: .mov, .mp4, .avi 

- w filmie należy przedstawić się, zachęcić do obejrzenia filmu oraz opowiedzieć o 

ciekawostce, nowince lub obalonym fake newsie 

4. Osoby uczestniczące w Konkursie mogą wysłać tylko jeden film. W przypadku nadesłania 

kolejnych filmów uwzględniony zostanie w Konkursie tylko pierwszy.  

5. Organizator określił 8 tematów konkursowych: biologia, chemia, inżynieria, fizyka, przyroda i 

ekologia, społeczeństwo, nowe technologie, kosmos. 

6. Filmy nadesłanie przez uczestników Konkursu muszą wpisywać się w jeden z 8 tematów 

konkursowych. 
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7. W Konkursie biorą udział filmy nadesłane do Organizatora do dnia 5 października do godziny 

22:00.  

8. Filmy należy wysłać na adres: casting@explory.pl.  

9.   Spośród osób, które zgłosiły się do udziału w Konkursie 6 (słownie: sześć) zostanie 

zaproszonych do drugiego etapu castingu na prowadzącego kanał Explory na YouTube.  

10. O wyborze osób do drugiego etapu zdecyduje Jury oceniając nadesłane przez 

Uczestników filmy według następujących kryteriów: 

 

a) Autoprezentacja i zachowanie przed kamerą (0-10 p.) 

b) Ciekawa forma (0-10 p.) 

c) Kreatywność w podejściu do określonego tematu (0-10 p.) 

 

11. Etap drugi na prowadzących kanał Explory na YouTube będzie połączony ze szkoleniem 

autoprezentacji przed kamerą. Szkolenie poprowadzi specjalista w tej dziedzinie. Szkolenie 

będzie trwało 1 dzień i odbędzie się pomiędzy 13 a 15 października w Warszawie. Udział w 

szkoleniu jest obowiązkowy. 

12. Podczas etapu drugiego Jury wybierze 3 (słownie: trzy) osoby, które zostaną 

prowadzącymi kanał Explory na YouTube. 

 

13. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatora w liczbie 3 

14. Z obrad Jury sporządzony zostanie protokół. 

15. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni dnia 21 października na stronie www.explory.pl.  

 
§ 3 Prawa autorskie 

 
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. 

Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników 

jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek 

sposób praw własności intelektualnej w Konkursie. 

 

§ 4 Nagrody 
 

2. Nagrodą w Konkursie jest udział w nagraniach w studio na potrzeby realizacji materiałów  

filmowych dostępnych na kanale Explory na YouTube.  

3. Uczestnik może zrezygnować z Nagrody wówczas Organizator wybiera innego Uczestnik. 

4. Każdy Zwycięzca Konkursu (łącznie 3 osoby) weźmie udział w nagraniu 3 odcinków programu 

(czas trwania jednego odcinka do 15 minut). Nagrania odbędą się w terminie między 2 a 5 

listopada 2022 roku. Obecność na nagraniach jest obowiązkowa dla każdego Zwycięzcy 

Konkursu. 

5. Organizator jest uprawniony do opublikowania w celach informacyjnych imion i nazwisk 

Zwycięzców na stronie www.explory.pl a także w innych publikacjach dotyczący działalności 

Organizatora, na co Uczestnik wyraża niniejszym zgodę. 

 
 

§ 5 Dane Uczestników 
 

1. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu podaje swoje imię i nazwisko, adres email oraz 

numer telefonu i zostanie poproszony o 

- o wyrażenie zgody na przetwarzanie ww. udostępnionych danych osobowych w celach 
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związanych z realizacją konkursu, a w przypadku Zwycięzców również po zakończeniu 

realizacji Konkursu w celu rozstrzygnięcia Konkursu.  

- o wyrażenie zgody na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku Uczestnika Konkursu w 

celach realizacji działań informacyjno-promocyjnych i sprawozdawczych przez Organizatora. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Zaawansowanych 

Technologii z siedzibą w Warszawie (00-357), ul. Nowy Świat 60/9, e-mail; 

biuro@fzt.org.pl tel. 604 526 507 

3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 powyżej jest dobrowolne, lecz ich 

udzielenie warunkuje udział w Konkursie. 

4. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt 1 powyżej będą przetwarzane w celu: 

 
a)  przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród zgodnie z Regulaminem – podstawą 

prawną jest art. 6 ust. 1 lit f RODO: prawnie uzasadniony interes Administratora polega 

na konieczności realizacji postanowień Regulaminu Konkursu 

b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami podstawą prawną jest art. 6 

ust. 1 lit f RODO: prawnie uzasadniony interes Administratora polega na konieczności 

obrony interesów prawnych i finansowych. 

 
5. Każda osoba, która poda swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do swoich danych, 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody w jednym lub większej liczbie celów 

na jaki była udzielona, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych. 

W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować 

się z Administratorem: Fundacja Zaawansowanych Technologii z siedzibą w Warszawie 

(00-357), ul. Nowy Świat 60/9  email p.karpinska@fzt.org.pl, tel. 604 526 507. 

 
 

§ 6 Ograniczenie roszczeń 
 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika 

nieprawdziwych czy niepełnych. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi osoba 

podająca dane. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez 

Uczestników Konkursu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w 

komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 

 

 
§ 7 Postanowienia końcowe 

 
1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny. 

 
2. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia.  
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