Regulamin konkursu „Scenariusz misji dla Youth Space Station”
Stowarzyszenia POLARIS-OPP
1. Organizatorem jest Stowarzyszenie POLARIS-OPP z siedzibą w Sopotni Wielkiej nr bud. 174, 34340 Jeleśnia, KRS: 0000076686, NIP: 553-22-26-730; REGON; 072748515.
2. Konkurs pt. „Scenariusz misji dla Youth Space Station” zwany dalej Konkursem, ma charakter
edukacyjny i jego celem jest przybliżenie uczestnikom tematyki astronomii, astronautyki i innych
dziedzin pokrewnych w ramach działalności Młodzieżowej Stacji Kosmicznej YSS i
ASTROTURYSTYKI w Sopotni Wielkiej.
3. W konkursie mogą wziąć udział indywidualne osoby fizyczne lub maksymalnie zespoły
dwuosobowe bez względu na wiek, których zadaniem jest opracowanie własnych, autorskich
pomysłów na scenariusz misji dla załóg przebywających na pokładzie Młodzieżowej Stacji
Kosmicznej YSS w Sopotni Wielkiej: www.yss.polaris.org.pl
4. Scenariusz misji musi składać się z takich elementów jak:
- opis kolejno wykonywanych czynności z ewentualnym podziałem ról dla załogi,
- określenie minimalnej liczby osób wymaganych do jego przeprowadzenia,
- cel doświadczenia lub warsztatu oraz dziedzinę/tematykę jakiej dotyczy,
- czas trwania nie dłuższy niż 15min., chyba że przedstawione zostanie osobne uzasadnienie
wydłużenia tego czasu, wynikające bezpośrednio z konieczności skutecznego przeprowadzenia
bądź zademonstrowania jakiejś czynności / eksperymentu,
- wykaz niezbędnych materiałów lub przedmiotów, których sumaryczna wartość rynkowa nie może
przekroczyć kwoty 500zł. na jeden scenariusz,
- nawiązanie tematyczne do pracy astronautów lub życia na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
ISS lub podobne,
- umiejscowienie w warunkach i realiach modelu wnętrza w postaci Stacji YSS w Sopotni Wielkiej.
5. Opracowany scenariusz misji należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres
polaris@op.pl w terminie do 30 czerwca 2016r.
6. Do zgłoszenia należy dodatkowo dołączyć krótką notatkę odautorską zawierającą: imię i nazwisko
autora/autorów, wiek, opis zainteresowań oraz zgodę na udział w konkursie (w formie
zeskanowanego oświadczenia) od opiekunów ustawowych w sytuacji, gdy autor/autorzy są
niepełnoletni.
7. Autorzy przesłanych scenariuszy misji oświadczają jednocześnie, iż posiadają wyłączne,
nieograniczone prawa do niniejszych opracowań i że udzielają bezterminowej zgody dla
Organizatora konkursu na bezpłatne wykorzystanie przesłanych scenariuszy misji do
przetestowania jak i wdrożenia na pokładzie Młodzieżowej Stacji Kosmicznej YSS w Sopotni
Wielkiej oraz powielania, kopiowania, rejestrowania, modyfikacji i innych czynności związanych z
adaptacją jak i upowszechnianiem scenariuszy misji za pomocą wszelkich technik i dostępnych pól
eksploatacji.
8. Każda osoba lub zespół może zgłosić maksymalnie do 5-ciu osobnych scenariuszy misji.
9. Do oceny nadesłanych scenariuszy misji, Organizator powoła jury konkursu składające się z
koordynatorów prowadzących zajęcia na pokładzie Młodzieżowej Stacji Kosmicznej, które wybierze
5 najciekawszych opracowań. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
10. Autorzy 5-ciu najciekawszych scenariuszy misji otrzymają najpóźniej do 7 dni od zakończenia
konkursu tą samą drogą komunikacji elektronicznej, zwrotną informację o wyborze ich pomysłów
jak i możliwości zrealizowania przyznanej przez jury konkursu nagrody.
11. Nagrodami w konkursie jest 5 Zaproszeń na tygodniowy pobyt w ośrodku
ASTROTURYSTYKI w Sopotni Wielkiej w okresie wakacji 2016r., zwanych dalej
Zaproszeniem, po jednym dla autora bądź autorów wybranych przez jury opracowań.
12. Zaproszenie przewiduje bezpłatny udział w programie warsztatowym dostępnym na miejscu wraz
z zakwaterowaniem w budynku Astroturystyki w Sopotni Wielkiej, będącej siedzibą organizatora
wraz z dostępem do węzła sanitarnego i zaplecza socjalno-kuchennego, udział w zajęciach na
pokładzie Stacji Kosmicznej YSS oraz obecność koordynatora prowadzącego warsztaty.
Zaproszenie nie obejmuje wyżywienia oraz nie pokrywa kosztów podróży z i do miejsca
zamieszkania. Zaproszenie może wykorzystać tylko osoba lub zespół, który jest autorem
nagrodzonego scenariusza misji, a w przypadku osób niepełnoletnich, dopuszcza się możliwość
przyjazdu z opiekunem ustawowym (maksymalnie jedna osoba dorosła).
13. Podczas realizacji Zaproszenia, nagrodzony uczestnik bądź uczestnicy mają prawo do udziału
zarówno w procesie przygotowania jak i w realizacji symulowanej misji na pokładzie Młodzieżowej
Stacji Kosmicznej YSS w Sopotni Wielkiej, zawierającej opracowany przez nich scenariusz misji.
Udział ten nazywany jest testem scenariusza misji „na żywo” i może być przeprowadzony
przez Organizatora zarówno na autorze/autorach jak i osobach z zewnątrz za ich zgodą.
14. Opis atrakcji oraz dodatkowe informacje na temat zasad wykorzystania Zaproszeń będzie można
uzyskać pod adresem e-mail: polaris@op.pl po wygraniu nagrody, a także w opisie ulotki
dostępnej pod adresem: http://www.polaris.home.pl/dokumenty/ulotka_astroturystyka.pdf

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu nadsyłania scenariuszy misji lub zmiany
adresu e-mail.
16. Informacja o laureatach konkursu ukaże się najpóźniej do 10dni od daty zakończenia nadsyłania
zgłoszeń, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.
17. Brak akceptacji programu przez uczestnika jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w
warsztatach przewidzianych w ramach Zaproszenia, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń w
stosunku do Organizatora.
18. Organizator nie odpowiada za niemożność wykorzystania zaproszenia spowodowaną brakiem
wolnych miejsc w wybranym przez uczestnika terminie lub programie, a także z powodu
warunków zewnętrznych uniemożliwiających skorzystanie z pełnej oferty jak pogoda, awarie
techniczne, działanie sił wyższych, strajki i protesty, działanie podmiotów trzecich itp.
19. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie bez konieczności
osobnego powiadomienia o tym fakcie.
20. Każdy uczestnik/zespół może wykorzystać tylko jedno Zaproszenie.
21. Informacje na temat terminu, sposobu i miejsca wykorzystania Zaproszenia wraz z załącznikami,
zostaną przesłane do uczestników – posiadaczy Zaproszeń – w wersji elektronicznej.
22. Posiadacz Zaproszenia zobowiązany jest przed przyjazdem uzyskać zgodę od Organizatora na
udział wraz z podaniem liczby osób uczestniczących, celem rezerwacji miejsc. Wiążące są
wyłącznie ustalenia prowadzone na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej – nie
prowadzimy rezerwacji telefonicznej.
23. Za nienagrodzone scenariusze misji oraz Zaproszenia niewykorzystane, wykorzystane częściowo
lub w innej formie, uczestnikowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
24. Zgłoszenie uczestnika bądź uczestników do udziału w konkursie przewidzianych w ramach
nadesłania scenariusza misji, jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu w bazie danych
Organizatora i ich przetwarzanie w celach związanych z działalnością statutową Organizatora i
wyłącznie na potrzeby realizowanego konkursu oraz ewentualnego Zaproszenia.

