
 

REGULAMIN KONKURSU 

na najciekawszy opis doświadczenia do wykonania za pomocą czujników PASCO podczas lekcji 
przedmiotów przyrodniczych w szkołach 

(Edycja I) 

zwanego dalej „Konkursem” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest spółka Image Recording Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy 
ul. Arkuszowej 190, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000151030. (zwana dalej IRS)  

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: 
a. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z jego późniejszymi zmianami. 
b. Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową www.pasco.com.pl.  
c. Zasadach Konkursu – należy przez to rozumieć ten Regulamin.  
d. Uczestnikach – należy przez to rozumieć nauczycieli wszystkich rodzajów szkół, którzy prześlą opis 

doświadczenia do wykonania za pomocą czujników PASCO podczas lekcji przedmiotów przyrodniczych 
w szkołach.  

e. Szkole – należy rozumieć przez to instytucję oświatowo-wychowawczą zajmująca się kształceniem 
i wychowaniem, z którą uczestnik związany jest w chwili zgłoszenia scenariusza umową (w szczególności 
umową o pracę, umową zlecenie).  

f. Komisja – należy rozumieć upoważnionych pracowników IRS. 
3. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie nauczycieli, którzy przygotują najciekawszy opis doświadczenia do  

wykonania za pomocą czujników PASCO podczas lekcji przedmiotów przyrodniczych w szkołach. 
4. Ideą konkursu jest popularyzacja wykorzystania nowych efektywnych technologii w nauczaniu przedmiotów 

przyrodniczych, a w szczególności wykonywania doświadczeń z użyciem cyfrowych czujników  bezprzewodowych. 
5. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników. Regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa 

w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników. 
6. Konkurs będzie trwać w okresie od 01 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.  
7. Wszelkie informacje pozyskane w związku z realizacją Konkursu zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów z nim 

związanych. Informacje stanowiące dane osobowe podlegać będą ochronie, stosownie do wymogów 
obowiązujących przepisów i będą gromadzone oraz przetwarzane wyłącznie dla celów realizacji Konkursu.  

8. IRS ma prawo publikowania w środkach przekazu (Internet, prasa, ulotki) listy Uczestników biorących udział 
w Konkursie wraz z podaniem osiągniętych przez nich wyników w Konkursie. 

II. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 
a. przesłanie pracy konkursowej w wersji elektronicznej (w programie SPARKvue lub w dowolnym edytorze 

tekstu), w terminie do 30.09.2018 r. na adres mailowy: pasco@irs.com.pl; 
b. w temacie wiadomości należy podać nazwę konkursu; 
c. zaakceptowanie „Regulaminu umieszczania na stronie internetowej www.pasco.com.pl prac uczestników 

konkursu na najciekawszy opis doświadczenia do wykonania za pomocą czujników PASCO podczas lekcji 
przedmiotów przyrodniczych w szkołach” (załącznik nr 1) oraz zgody na przetwarzanie danych w związku 
z udziałem w konkursie (załącznik 2) poprzez załączenie wydrukowanych i podpisanych obu załączników. 

2. Uczestnik konkursu może przysłać dowolną liczbę opisów doświadczeń i każdy z nich będzie niezależnie brany pod 
uwagę w Konkursie. 

3. Opis doświadczenia musi być zgodny z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego. 
4. Każda praca może być przygotowana tylko przez 1 osobę. 
5. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dysponowanie pracą przez Organizatora 

poprzez: 
a. umieszczenie opisu na stronie internetowej Organizatora; 
b. wprowadzenie opisu w obrót w formie publikacji elektronicznej; 
c. wprowadzenie ewentualnych zmian edytorskich (np. wielkość czcionki, kolor tła, itp.); 
d. przekształcenie opisu na SPARKlab, czyli instrukcję doświadczenia wbudowaną w program SPARKvue 

służący do zbierania, prezentowania i analizowania eksperymentów z użyciem czujników PASCO. 
6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na: 

a. wykorzystywanie ich opisów przez innych nauczycieli do zajęć szkolnych lub jako przykładów lekcji do 
szkoleń nauczycieli; 

b. na publikację pracy na stronie www.pasco.com.pl. 

http://www.pasco.com.pl/
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III. Kryteria i ustalenie wyników Konkursu  

1. Komisja dokona wyboru najlepszego opisu na podstawie następujących kryteriów: 
a. innowacyjność dydaktyczna (ułatwienie uczniom zrozumienia i zapamiętania materiału), 
b. przydatność dla uczniów i nauczycieli wskazówek oraz instrukcji do doświadczenia,  
c. możliwość wykorzystania czujników PASCO do wykonania eksperymentu, 
d. możliwość szybkiego i bezbłędnego przeprowadzenia doświadczenia na lekcji, 
e. wykorzystanie adekwatnych metod prezentowania wyników pomiarowych, 
f. użycie narzędzi analizy danych programu SPARKvue niezbędnych do wyciągania wniosków z doświadczenia, 
g. wartość merytoryczna opisu, 
h. pomysłowość i oryginalność, 
i. poprawność oznaczania w opisie materiałów pochodzących od innych autorów. 

2. Mail z opisem doświadczenia powinien zawierać następujące informacje: 
a. imię i nazwisko autora oraz jego adres skrzynki poczty elektronicznej, 
b. tytuł i ewentualnie podtytuł doświadczenia, 
c. przedmiot, 
d. poziom (rodzaj szkoły), 
e. treści nauczania z podstawy programowej, których dotyczy doświadczenie, 

3. Wszystkie zakwalifikowane prace zostaną opublikowane po publikacji listy zwycięzców. 
4. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www.pasco.com.pl w ciągu miesiąca od zakończenia konkursu.  

IV. Nagrody 

1. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 
a. pierwsze miejsce – bezprzewodowy czujnik temperatury PASCO (PS-3201), 
b. drugie miejsce – bezprzewodowy czujnik temperatury PASCO (PS-3201), 

2. Zgodnie z w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym nagrody o niskiej wartości wygranej, korzystają 
ze zwolnienia w podatku dochodowym, gdy wartość nagrody nie przekroczy 760 zł lub jest jej równa. W 
przypadku, gdy wartość nagrody przekroczy 760 zł – opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w 
wysokości 10% podlega cała nagroda.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe wskutek zmiany przepisów prawa bądź ich interpretacji, 
wszelkie dodatkowe wydatki Uczestników, stanowiące realizację obowiązków podatkowych i innych ciężarów 
publicznoprawnych. 

4. Nagrody przewidziane w Konkursie mogą zostać decyzją IRS zamienione na inną nagrody o tej samej lub zbliżonej 
wartości. 

5. Nagrody będą wręczone przez Organizatora w czasie nie dłuższym niż miesiąc od daty ogłoszenia końcowych 
wyników Konkursu. 

V. Postępowanie reklamacyjne 

1. Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej wyników Konkursu. 
2. Reklamację należy złożyć u Organizatora w formie pisemnego listu poleconego w ciągu 7 dni od daty otrzymania 

informacji o osiągniętych wynikach w Konkursie. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, 
a Uczestnik utraci prawo do zgłaszania roszczeń reklamacyjnych.  

3. Uczestnik składający reklamację zobowiązany jest przesłać kopię wysłanego opisu doświadczenia. 
4. Decyzje o rozstrzygnięciu zgłoszonych reklamacji podejmuje Zarząd IRS w oparciu o dane dostarczone przez 

Uczestnika. Organizator poinformuje na piśmie zgłaszającego reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 
otrzymania reklamacji o sposobie jej załatwienia. Decyzje te są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

5. Reklamację dotyczącą wad ukrytych nagrody należy złożyć w formie listu poleconego w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania nagrody. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Zasady ustalone niniejszym Regulaminem obowiązują przez cały czas trwania Konkursu. 
2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego ze szczególnym 

uwzględnieniem art. 919 – 921 k.c. 
3. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą 

rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby IRS. 

 


