Google Science Fair 2018 — REGULAMIN
PRZYSTĄPIENIE DO TEGO KONKURSU ANI JEGO WYGRANIE NIE WYMAGA ŻADNEGO
ZAKUPU ANI PŁATNOŚCI. ORGANIZATOREM KONKURSU GOOGLE SCIENCE FAIR 2018
JEST SPÓŁKA GOOGLE LLC, 1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CA
94043 USA („SPONSOR”). ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE NIE JEST TO LOSOWANIE NAGRÓD,
LECZ KONKURS NAUKOWY. REGULAMIN KONKURSU NIE JEST OFERTĄ PRZETARGOWĄ
I PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZETARGÓW NIE MAJĄ DO NIEGO ZASTOSOWANIA.
KONKURS GOOGLE SCIENCE FAIR 2018 JEST KONKURSEM UMIEJĘTNOŚCI; W RAMACH
KONKURSU UPRAWNIENI UCZNIOWIE („UCZESTNICY”) W WIEKU OD 13 DO 18 LAT
(WYMAGANIA WIEKOWE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU) ZOSTANĄ
POPROSZENI O PRZEDSTAWIENIE SWOICH PROJEKTÓW WE WSKAZANEJ PRZEZ
GOOGLE WITRYNIE INTERNETOWEJ OBECNIE DOSTĘPNEJ POD ADRESEM
GOOGLESCIENCEFAIR.COM („WITRYNA KONKURSU”). PRZEDŁOŻONE PRZEZ
UCZESTNIKA MATERIAŁY WRAZ ZE WSZYSTKIMI MATERIAŁAMI DOSTARCZONYMI
PRZEZ UCZESTNIKA W ZWIĄZKU Z KONKURSEM BĘDĄ WSPÓLNIE OKREŚLANE JAKO
„PRACA KONKURSOWA”. KONKURS BĘDZIE OBEJMOWAŁ OTWARTY DLA WSZYSTKICH
ETAP SKŁADANIA PRAC ORAZ ETAP OCENY PRAC. ZWYCIĘZCY KONKURSU ZOSTANĄ
WYŁONIENI NA PRZEŁOMIE LIPCA I SIERPNIA 2019 ROKU PODCZAS IMPREZY NA
ŻYWO, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ FIRMY GOOGLE W MOUNTAIN
VIEW W KALIFORNII. KONKURS NIE ODBĘDZIE SIĘ W MIEJSCACH, W KTÓRYCH PRAWO
TEGO ZABRANIA.
1. Daty i godziny Konkursu: Konkurs Google Science Fair 2018 opisany w niniejszym
Regulaminie („Konkurs”) rozpoczyna się 13 września 2018 r. o godzinie 00:00:01 czasu
pacyficznego (PT) lub w zbliżonym terminie i zakończy się 12 grudnia 2018 roku o godzinie
23:59:59 czasu PT lub w zbliżonym terminie („Okres Trwania Konkursu”). Oficjalny czas
Konkursu odliczać będzie komputer Google i wyłącznie według tego zegara zostanie określona
godzina otrzymania pracy konkursowej. Okres Trwania Konkursu obejmuje jeden okres
przyjmowania Prac Konkursowych („Okres Przyjmowania Prac Konkursowych”) i trzy rundy ich
oceny, które rozpoczną się i zakończą w niżej podanych terminach i godzinach:
WYDARZENIA
Okres Przyjmowania Prac
Konkursowych
Ogłoszenie Zwycięzców
Stanowych

13 września 2018 r. godz.
00:00:01 PT

12 grudnia 2018 r. godz.
23:59:59 PT

Marzec 2019 r.

Ogłoszenie Finalistów
Regionalnych

Kwiecień 2019 r.

Ogłoszenie Finalistów
Światowych

Maj 2019

2. Podmioty Prowadzące Konkurs: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043 USA („Sponsor”); MardenKane, Inc., 575 Underhill Blvd, Suite 222, Syosset, NY,
11791 USA („Administrator Konkursu”). Sponsor i Administrator Konkursu są wspólnie zwani
„Podmiotami Prowadzącymi Konkurs”.
3. Wymogi kwalifikacyjne: W Konkursie mogą brać osoby, które na dzień 12 grudnia 2018 r.
mają ukończone 13 lat oraz maksymalnie 18 lat na dzień 13 września 2018 r., z zastrzeżeniem
konkretnych wymogów krajowych podanych poniżej. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia,
nie mogą przystąpić do konkursu. Jeśli uczestnik ukończy 19 lat w okresie przyjmowania Prac
Konkursowych, nie zostanie zdyskwalifikowany. Uczestnictwo w Konkursie wymaga od
wszystkich Uczestników przedstawienia zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Sponsor
zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy dana osoba spełnia wymogi kwalifikacyjne do
udziału w Konkursie.
Wymagania dotyczące poszczególnych krajów: Uczestnicy z 28 państw członkowskich Unii
Europejskiej (patrz https://europa.eu/europeanunion/abouteu/countries_en) muszą mieć
ukończone 16 lat na dzień 12 grudnia 2018 r. Uczestnicy z Republiki Korei i Izraela muszą mieć
ukończone 14 lat na dzień 12 grudnia 2018 r.
W Konkursie Google Science Fair 2018 nie mogą uczestniczyć dotychczasowi Laureaci
Konkursu Google Science Fair (zdobywcy dowolnej nagrody lub wygranej).
Osoby niepełnoletnie — rodzice i opiekunowie: Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika
uznawanego za niepełnoletniego na obszarze prawnym jego miejsca zamieszkania (zgodnie
z definicją poniżej): (a) zapewnia, że Uczestnik będzie przestrzegać Regulaminu; (b) zgadza się
przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie w imieniu własnym i ratyfikuje akceptację
niniejszego Regulaminu przez Uczestnika. Rodzic lub prawny opiekun Uczestnika zgadza się
zabezpieczyć Strony Zwolnione (zgodnie z definicją poniżej) przed: (a) wszelkimi roszczeniami
ze strony Uczestnika lub dowolnego członka jego rodziny wysuwanymi w stosunku do Stron
Zwolnionych w związku z tym Konkursem; (b) wszelkimi stratami (w tym odpowiedzialnością
prawną) spowodowanymi zachowaniem Uczestnika, które jest niezgodne z niniejszymi
Regulaminem.
Osoby nieuprawnione do udziału: W Konkursie nie mogą wziąć udziału mieszkańcy Kuby,
Iranu, Korei Północnej, Sudanu, Syrii, Krymu i wszystkich pozostałych krajów, w odniesieniu do
których Stany Zjednoczone zastosowały sankcje. Konkurs jest nieważny wszędzie tam, gdzie
jest prawnie zabroniony. Do udziału w Konkursie nie kwalifikują się pracownicy, członkowie
zarządu, dyrektorzy, agenci i przedstawiciele Podmiotów Prowadzących Konkurs oraz
członkowie ich najbliższej rodziny (co oznacza rodziców, małżonków, dzieci, rodzeństwo,
teściów, dziadków i wnuków oraz ich małżonków, bez względu na miejsce zamieszkania) ani
osoby zamieszkujące w tym samym gospodarstwie domowym (bez względu na pokrewieństwo
i powinowactwo lub ich brak), ich spółek macierzystych, firm stowarzyszonych i zależnych,
agencji reklamowych i promocyjnych, oraz wszystkich innych firm powiązanych z tym
Konkursem (w tym innych instytucji wymienionych w Witrynie Konkursu, które są
zaangażowane w proces oceny), a także ich doradcy prawni i finansowi.

4. Przystępowanie do Konkursu: Aby przystąpić do Konkursu, należy: zgłosić jedną (1) Pracę
Konkursową jako osoba indywidualna albo jako członek grupy składającej się z maksymalnie
trzech (3) osób („Zespół”). Osoba przystępująca do Konkursu indywidualnie lub w ramach
Zespołu (każdy „Uczestnik” lub „Ty”) musi wykonać następujące działania.
Jedna osoba może zgłosić tylko jedną (1) Pracę Konkursową jako osoba indywidualna,
Kierownik Zespołu lub Członek Zespołu. W przypadku zgłoszenia kilku Prac Konkursowych
oceniona zostanie tylko pierwsza z nich. Wszystkie pozostałe Prace Konkursowe, w których
będzie wymienione nazwisko Uczestnika, Kierownika Zespołu lub Członka Zespołu, zostaną
zdyskwalifikowane. Prace Konkursowe, które nie zostaną zgłoszone zgodnie z instrukcją
zamieszczoną w Witrynie Konkursu i w niniejszym Regulaminie, mogą zostać
zdyskwalifikowane na podstawie wyłącznej decyzji Podmiotów Prowadzących Konkurs.
Uwaga: Google przypisze Uczestnikowi region i grupę wiekową na podstawie informacji
podanych w procesie rejestracji. Google przypisze każdego Uczestnika do jednej
z następujących grup wiekowych: 13–15 i 16–18, a także do jednego z następujących trzech
regionów: Ameryka Północna i Południowa, kraje APAC (region Azji i Pacyfiku) oraz EMEA
(Europa, Afryka i Bliski Wschód).
A. INDYWIDUALNE ZGŁOSZENIE DO KONKURSU:
● Jeśli nie masz jeszcze konta Google utwórz je: Aby założyć konto Google, przejdź do
strony https://accounts.google.com/NewAccount i postępuj zgodnie z podanymi
instrukcjami.
● Po utworzeniu konta Google należy przejść na stronę http://googlesciencefair.com i
zarejestrować się. Trzeba będzie podać swoje konto Google, adres email i hasło.
● Następnie Uczestnik zostanie przeniesiony do Pulpitu Projektu. Po każdym zalogowaniu
się na stronie http://www.googlesciencefair.com przy użyciu konta Google Uczestnik
zostanie skierowany na stronę konkursu, na której może wpisać i przejrzeć swoje dane
rejestracyjne, poprosić o zgodę rodzica lub opiekuna, a także utworzyć, edytować
i przesłać swoją ostateczną Pracę Konkursową.
Rejestracja (Uczestnika indywidualnego)
● Przed utworzeniem swojej Pracy Konkursowej należy wpisać w sekcji Rejestracja
wymagane informacje o sobie i swojej Pracy Konkursowej. Później będzie można je
edytować. Uczestnik musi zaznaczyć pole wyboru oświadczenia o przeczytaniu
i zaakceptowaniu Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na podporządkowanie się jego
postanowieniom.
Tworzenie Pracy Konkursowej (przez Uczestnika indywidualnego)
● Po zakończeniu rejestracji Uczestnik może rozpocząć pracę nad swoją Pracą
Konkursową. Praca Konkursowa musi być zgodna z wymogami technicznymi,
kreatywnymi i prawnymi przedstawionymi w niniejszym Regulaminie i w Witrynie
Konkursu (włączonymi tutaj przez odniesienie).
● Uczestnik musi wypełnić wszystkie sekcje w Witrynie Konkursu.
● Prace Konkursowe będą oceniane w jednej (1) z dwóch (2) grup wiekowych (13–15 lat i
16–18 lat; Sponsor przypisze Uczestników do poszczególnych grup po zakończeniu

procesu zgłoszeń) oraz kategorii konkursowej ustalonej przez jurorów (patrz punkt 4(C)
poniżej, w którym podano wykaz Kategorii).
Prośba o zgodę rodziców/opiekunów prawnych (dotyczy Uczestnika indywidualnego)
● Uczestnik może rozpocząć pracę nad Pracą Konkursową po zakończeniu Rejestracji,
ale pracę konkursową może przesłać do oceny dopiero po wystąpieniu o zgodę rodzica
lub opiekuna prawnego i jej uzyskaniu. W tym celu należy przejść do części „Dla
rodziców” na stronie googlesciencefair.com, która zawiera więcej informacji na ten temat
i umożliwia rozpoczęcie procesu uzyskiwania zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
● Po złożeniu przez Uczestnika takiej prośby jego rodzic lub opiekun prawny otrzyma
email z Google z instrukcją dotyczącą udzielenia zgody na udział Uczestnika
w Konkursie. Otrzymanie takiej zgody jest wymagane do oceny Pracy Konkursowej.
● Wszyscy Uczestnicy muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Zanim
Uczestnik uzyska prawo do zgłoszenia swojej pracy konkursowej, Google musi otrzymać
zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego jest
również wymagana do korzystania przez Uczestnika z produktów i usług Google
w związku z udziałem w Konkursie.
B. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU JAKO ZESPÓŁ: Wymogi kwalifikacyjne na dzień
zarejestrowania się do udziału w Konkursie przez kierownika zespołu:
● Wszyscy członkowie zespołu muszą spełniać warunki kwalifikacyjne konkursu, w tymi
między innymi wymagania dotyczące minimalnego wieku w kraju zamieszkania każdego
z członków zespołu.
● Wszyscy członkowie zespołu muszą wypełnić formularz zgody rodzica lub opiekuna
i uzyskać taką zgodę (zgodnie z powyższymi postanowieniami).
● Członkami zespołu mogą być uczestnicy z różnych szkół, miejscowości i krajów.
● Zespół może zgłaszać prace konkursowe z dowolnej kategorii wiekowej. O kategorii
wiekowej decyduje wiek najstarszego członka zespołu.
Uczestnictwo Zespołów:
● Aby przystąpić do konkursu, wszyscy członkowie zespołu muszą mieć lub utworzyć
bezpłatne konto Google. Aby założyć konto Google, przejdź do strony
https://accounts.google.com/NewAccount i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.
● Gdy wszyscy Członkowie Zespołu będą mieć konta Google, należy wybrać jednego
z nich na Kierownika Zespołu.
● Kierownik Zespołu musi przejść na stronę http://www.googlesciencefair.com
i zarejestrować się. Kierownik Zespołu musi podać konto Google zespołu, jego adres
email i hasło.
● Kierownik Zespołu zostanie przekierowany do Pulpitu Projektu. Po każdym zalogowaniu
się na stronie http://www.googlesciencefair.com, przy użyciu konta Google Kierownik
Zespołu zostanie skierowany na stronę, na której może wpisać i przejrzeć swoje dane
rejestracji, poprosić o zgodę rodzica lub opiekuna, a także utworzyć, edytować i przesłać
ostateczną Prace Konkursową zespołu.
● Przed utworzeniem Pracy Konkursowej Kierownik Zespołu musi wpisać informacje
o zespole i jego Projekcie w części Rejestracja. Uwaga: Dane rejestracji można
edytować w fazie przekazywania prac konkursowych aż do czasu „przesłania” pracy
konkursowej.

●

●
●

●

Kierownik Zespołu musi zaznaczyć pole wyboru oświadczenia o przeczytaniu
i zaakceptowaniu Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na podporządkowanie się jego
postanowieniom.
Po zakończeniu procesu rejestracji Kierownik Zespołu musi do swojego Zespołu
dodać pozostałych Członków Zespołu. W tym celu należy podać ich adresy email.
Pozostali członkowie zespołu otrzymają od Google email z instrukcją rejestracji w
charakterze członków zespołu Kierownika Zespołu. Będą musieli utworzyć własne hasła
i podać takie same informacje o sobie jak Kierownik Zespołu. Członkowie Zespołu
muszą zaznaczyć pole wyboru oświadczenia o przeczytaniu i zaakceptowaniu
Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na podporządkowanie się jego postanowieniom.
Po zarejestrowaniu się Członkowie Zespołu będą mogli się zalogować i przejść do
Pulpitu Projektu. Mogą przeglądać informacje o sobie oraz taki sam pulpit jak inni
członkowie zespołu. Członkowie Zespołu mogą logować się osobno, aby pracować nad
projektem „zespołowym”, ale ostateczną Pracę Konkursową musi przesłać Kierownik
Zespołu.

Prośba o zgodę rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy Zespołów)
● Uczestnik może rozpocząć pracę nad Pracą Konkursową po zakończeniu rejestracji, ale
nie może jej przesłać do oceny, zanim wszyscy Członkowie Zespołu nie poproszą o
zgodę rodziców lub opiekunów prawnych i jej nie otrzymają.
● Każdy Członek Zespołu musi zalogować się do Pulpitu Projektu przy użyciu własnych
danych logowania i wprowadzić we wskazanym miejscu adres email rodzica lub
opiekuna prawnego.
● Rodzice lub opiekunowie prawni każdego Członka Zespołu otrzymają email z Google
z instrukcją udzielenia zgody na udział poszczególnych Uczestników. Otrzymanie takiej
zgody jest wymagane do oceny Pracy Konkursowej.
● Wszyscy Uczestnicy, w tym członkowie zespołów, muszą uzyskać zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych. Zanim Uczestnik uzyska prawo do zgłoszenia swojej Pracy
Konkursowej, Google musi otrzymać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Zgoda
rodzica lub opiekuna prawnego jest również wymagana do korzystania przez Uczestnika
z produktów i usług Google w związku z udziałem w Konkursie.
Tworzenie Pracy Konkursowej (przez Zespoły)
● Po zakończeniu rejestracji można rozpocząć pracę nad Pracą Konkursową. Praca
Konkursowa musi być zgodna z wymogami technicznymi, kreatywnymi i prawnymi
przedstawionymi w niniejszym Regulaminie i w Witrynie Konkursu (włączonymi tutaj
przez odniesienie).
● Uczestnik musi wypełnić wszystkie sekcje w Witrynie Konkursu.
● Prace Konkursowe będą oceniane w jednej (1) z dwóch (2) grup wiekowych (13–15 lat i
16–18 lat); Sponsor przypisze Uczestników do poszczególnych grup po zakończeniu
procesu zgłoszeń. Prace Konkursowe będą oceniane na podstawie kategorii
konkursowych ustalonych przez jurorów (patrz punkt 4(C) poniżej, w którym podano
wykaz Kategorii).
C. WYKONANIE I WYSŁANIE PRACY KONKURSOWEJ
W Okresie Przyjmowania Prac Konkursowych Uczestnik (lub Kierownik Zespołu w przypadku
udziału Zespołu) może w dowolnym czasie przesłać Pracę Konkursową swoją (lub swego

Zespołu). PRACE KONKURSOWE NIE ZOSTANĄ AUTOMATYCZNIE ZGŁOSZONE
— UCZESTNIK (LUB W PRZYPADKU UDZIAŁU ZESPOŁOWEGO KIEROWNIK ZESPOŁU)
MUSI NACISNĄĆ PRZYCISK WYŚLIJ, ABY PRACA JEGO LUB JEGO ZESPOŁU ZOSTAŁA
UZNANA ZA ZGŁOSZONĄ DO KONKURSU. Uczestnik (lub Zespół) może wprowadzać
dodatkowe zmiany w informacjach podanych podczas Rejestracji lub w Pracy
Konkursowej do zamknięcia Konkursu.
Uczestnicy mogą do swojej Pracy Konkursowej wybrać jeden (1) z następujących
tematów jako temat główny oraz dwa (2) podtematy:
● Przyroda
● Nauki o żywności
● Nauki o ziemi i środowisku
● Wynalazki i innowacje
● Elektryczność i elektronika
● Robotyka
● Biologia
● Chemia
● Fizyka
● Nauki behawioralne i społeczne
● Energetyka i badanie kosmosu
● Astrofizyka
● Informatyka i matematyka
Celem dokonania oceny Prace Konkursowe zostaną zakwalifikowane przez Sponsora lub Jury
konkursu (zgodnie z definicją poniżej) do Kategorii, która według wyłącznego uznania Sponsora
lub Jury najlepiej reprezentuje temat Projektu (chociaż jury Konkursu uwzględni także wybór
tematów dokonany przez Uczestników podczas przydzielania Projektów do Kategorii
eksperymentalnej lub inżynieryjnej).
●

KATEGORIA EKSPERYMENTALNA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE TEMATY: nauki
behawioralne i społeczne, biologię, chemię, nauki o ziemi i środowisku, przyrodę, nauki
o żywności.

●

KATEGORIA INŻYNIERYJNA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE TEMATY: astrofizyka,
energetyka i badania kosmosu, fizyka, elektryczność i elektronika, wynalazki i innowacje,
robotyka, informatyka i matematyka.

Uczestnicy muszą wypełnić wszystkie sekcje w Witrynie Konkursu:
Część 1: Podsumowanie
o krótkie omówienie Pracy Konkursowej.
Opcjonalne uzupełnienie podsumowania (wolno przesłać tylko jedną (1) z następujących opcji):
o dwuminutowy (2minutowy) film (tylko YouTube)
LUB
o pokaz slajdów (tylko Google Slides) z maksymalnie dwudziestoma (20) slajdami

Uwaga: Filmy niewyprodukowane przy użyciu YouTube i slajdy niewytworzone przy użyciu
Google Slides zostaną zdyskwalifikowane i nie będą przeglądane.
Część 2: O mnie:
o należy przedstawić siebie lub swój zespół.
Część 3: Pytanie lub propozycja:
o tutaj należy opisać badane zagadnienie i swoją hipotezę lub problem, który
Uczestnik zamierza rozwiązać, oraz przewidywany wynik.
Część 4: Badanie:
o sprawozdanie z wykonanego badania w wybranej przez Uczestnika kategorii oraz
przedstawienie wpływu tego badania na Pracę Konkursową.
Część 5: Metoda lub testowanie i zmiana:
o tutaj należy szczegółowo opisać sposób przeprowadzenia eksperymentu lub
testowania swojego rozwiązania.
Część 6: Wyniki:
o dane i obserwacje zebrane w czasie eksperymentu lub badania, jasno
przedstawione, łącznie z opisem wszelkich wzorców lub trendów.
Część 7: Wnioski (raport):
o wyjaśnienie, w jaki sposób eksperyment lub badanie dostarczyły odpowiedzi na
pytanie lub dlaczego tej odpowiedzi nie otrzymano, a także czy wynik spełnił
oczekiwania.
Część 8: Bibliografia, źródła i podziękowania
D. WYMOGI TECHNICZNE I JĘZYKOWE:
● Opcjonalny film podsumowania Pracy Konkursowej (tylko YouTube): długość
maksymalnie dwie (2) minuty. Jeżeli film przekroczy dwie (2) minuty, ocenie zostaną
poddane tylko pierwsze dwie (2) minuty.
● Opcjonalny pokaz slajdów podsumowania Pracy Konkursowej (tylko Google Slides):
maksymalnie dwadzieścia (20) slajdów. Jeżeli prezentacja przekroczy dwadzieścia (20)
slajdów, ocenie zostanie poddanych tylko pierwszych dwadzieścia (20) slajdów.
Język: zgłaszane prace można sporządzać w jednym z niżej wymienionych języków:
angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, francuskim, arabskim, hebrajskim, polskim,
japońskim, rosyjskim, tureckim, portugalskim, koreańskim lub chińskim (uproszczonym lub
tradycyjnym). Prace konkursowe można też przedłożyć w dowolnym języku pod warunkiem
załączenia tłumaczenia/skryptu dla jurorów angielskojęzycznych. Język przedłożonej pracy nie
ma wpływu na szanse Uczestnika lub Zespołu na uczestniczenie w dalszej części Konkursu.
E. DODATKOWE OGRANICZENIA UCZESTNICTWA:
Projekty z udziałem ludzi, w których wykorzystywane są dane dotyczące ludzi lub
badania przeprowadzane na ludziach, są ograniczone do:

użycia danych z już istniejących, powszechnie dostępnych źródeł;
użycia danych uzyskanych z obserwacji zachowań w nieograniczonych miejscach publicznych;
użycia danych otrzymanych i zapisanych w formacie zapewniającym anonimowość
i uniemożliwiającym identyfikację.
Projekty z udziałem zwierząt lub wykorzystujące dane dotyczące zwierząt są ograniczone
do:
użycia danych z już istniejących, powszechnie dostępnych źródeł;
użycia danych z projektów obserwacyjnych lub behawioralnych, w których zwierzęta znajdowały
się w swoim naturalnym środowisku lub w istniejącym laboratorium obserwacyjnym (np. na
wyższej uczelni).
Projekty z użyciem czynników biologicznych, danych dotyczących czynników
biologicznych lub testów biologicznych są ograniczone do:
użycia danych z już istniejących, powszechnie dostępnych źródeł;
użycia organizmów zarejestrowanych jako w Grupie I Biobezpieczeństwa (BSL1) i w niższej;
Dopuszczalne Kategorie:
Drożdże piekarskie i piwowarskie z wyjątkiem przypadków dotyczących badań DNA;
Lactobacillus, Bacillus thuringiensis, bakterie wiążące azot, rozkładające ropę, śluzowce
i bakterie żywiące się algami wprowadzone do swojego naturalnego środowiska. Kultury bakterii
lub grzybów w miejscach zamieszkania są surowo zabronione. Hodowle muszą być
prowadzone w zamkniętych szalkach Petriego, przez uczestników z dostępem do autoklawów,
pod odpowiednim nadzorem specjalistów zajmujących się rutynowo hodowlą czynników
biologicznych. Badania rozwoju pleśni na produktach spożywczych poza profesjonalnym
laboratorium są dopuszczalne, gdy eksperyment zostanie zakończony w chwili pojawienia się
pierwszych oznak pleśni.
Użycie tkanek ograniczone jest do następujących materiałów:
Hodowla tkanek; certyfikowane kultury komórkowe i tkankowe (np. pochodzące z Amerykańskiej
Kolekcji Hodowli Komórkowych). Uwaga: W Planie Badania należy podać źródło i numer
katalogowy kultur.
mięsa i mięsnych produktów pochodnych pochodzących ze sklepów spożywczych, restauracji
lub pakowni;
włosów;
Zęby, które poddano wyjałowieniu w celu usunięcia patogenów krwiopochodnych. (Zalecana
jest dezynfekcja chemiczna lub sterylizacja w autoklawie w temperaturze 121 stopni Celsjusza
przez dwadzieścia (20) minut). Skamieniałe tkanki lub okazy archeologiczne.
W żadnym Projekcie nie wolno używać niebezpiecznych materiałów chemicznych. UŻYWANIE
ŚRODKÓW RAKOTWÓRCZYCH, JAKIEJKOLWIEK KATEGORII, JEST SUROWO
ZABRONIONE.
WSZYSTKIE PRACE KONKURSOWE MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z NASTĘPUJĄCYMI
WYTYCZNYMI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA. JEŚLI WYTYCZNE TE NIE BĘDĄ ŚCIŚLE
PRZESTRZEGANE, SPONSOR MOŻE W DOWOLNYM MOMENCIE ZDYSKWALIFIKOWAĆ
PRACĘ KONKURSOWĄ I WYKLUCZYĆ UCZESTNIKA Z UDZIAŁU W KONKURSIE:

●

●

●

Osoby pracujące w certyfikowanym laboratorium, ośrodku badawczym lub szkolnym
laboratorium muszą przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w danym
laboratorium. Należy załączyć wytyczne dotyczące bezpieczeństwa obowiązujące w
danym laboratorium oraz dane kontaktowe/adres laboratorium i kierownika laboratorium.
Jeśli projekt może wiązać się z użyciem niebezpiecznych substancji chemicznych,
Uczestnik nie może stosować tych substancji samodzielnie — w takim przypadku
powinien to zrobić jego dorosły mentor (lub opiekun laboratorium). W zgłoszeniu należy
podać dane kontaktowe swojego mentora/opiekuna laboratorium.
Jeśli Uczestnik będzie używał substancji chemicznych lub tkanek, które mogą wymagać
przestrzegania szczegółowych wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
powinien poprosić swojego mentora/opiekuna o instrukcje i postępować zgodnie z
wszelkimi wytycznymi. Należy załączyć wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, których
Uczestnik będzie przestrzegał, wraz z danymi kontaktowymi swojego mentora/opiekuna.

F. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU: Przystępując do Konkursu, Uczestnik zgadza
się przestrzegać Warunków świadczenia usług Google (http://www.google.com/accounts/TOS)
i Polityki prywatności (http://www.google.com/privacypolicy.html), które przez odniesienie zostały
włączone do niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Witryny Konkursu, poczty Gmail, witryn
Google, YouTube lub jakiejkolwiek innej własności Google podlega Warunkom korzystania z
danej usługi, określonym dla każdej takiej witryny, usługi lub własności, a Uczestnik wyraża
zgodę na zastosowanie się do tych warunków. Uczestników, którzy nie mieszkają w kraju ze
zlokalizowaną wersją Witryny Konkursu Google (www.googlesciencefair.com), obowiązuje
amerykańska wersja warunków, wytycznych i zasad. Biorąc udział w Konkursie, bez względu na
kraj, Uczestnik oświadcza i gwarantuje osobiście oraz za pośrednictwem swojego rodzica lub
opiekuna prawnego, że uzyskał wszystkie prawa, licencje i zezwolenia na piśmie od wszystkich
osób (lub od rodzica/opiekuna prawnego takiej osoby, jeżeli osoba ta w swoim kraju
zamieszkania jest uznawana za małoletnią), które pomagały lub uczestniczyły w tworzeniu
Pracy Konkursowej, oraz że Praca Konkursowa jest zgodna z Regulaminem, wymogami
Witryny Konkursu, jak również że nie są w niej wykorzystane żadne nazwiska, wizerunki,
fotografie ani inne elementy identyfikujące w części lub całości jakąkolwiek inną osobę, żyjącą
lub zmarłą, z wyjątkiem gdy konieczne jest podanie źródeł, które stanowią element pracy
konkursowej; nie zawiera utworów muzycznych, znaków towarowych, graficznych, ani
jakichkolwiek materiałów chronionych prawami autorskimi, które nie są własnością Uczestnika
lub Uczestników (obejmuje to takie elementy, jak nazwy firm, muzykę, fotografie, dzieła sztuki,
programy telewizyjne, filmy i inne media), a także w inny sposób nie narusza praw jakiejkolwiek
osoby trzeciej ani jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej; nie jest przedmiotem
żadnych umów zawartych przez osoby trzecie i nie jest wymagana w związku z tym zgoda ani
licencje osób trzecich, a Podmioty Prowadzące Konkurs w zamian za wykorzystanie pomysłów,
materiałów lub praw nie będą zobowiązane do zapłacenia żadnych kwot żadnej osobie ani
podmiotowi, w tym między innymi stowarzyszeniom zarządzającym prawami autorskimi lub
właścicielom praw autorskich, praw pokrewnych lub osobistych praw autorskich bądź osobom
ich reprezentującym albo działającym w ich imieniu; zawiera dowód, że uzyskano wszystkie
wymagane zezwolenia oraz inne pozwolenia od władz lokalnych.
Biorąc udział w Konkursie, bez względu na kraj, Uczestnik oświadcza i gwarantuje osobiście
oraz za pośrednictwem swojego rodzica lub opiekuna prawnego, że jego Praca Konkursowa,
oraz udział w Konkursie i w imprezach związanych z Konkursem nie zniesławia, nie zawiera

nieprawdziwych oświadczeń, obraźliwych uwag ani innych treści, które mogłyby wywrzeć
negatywny wpływ na imię, renomę lub wartość Zwolnionych Podmiotów lub wszelkich innych
osób ani podmiotów; nie zawiera treści pornograficznych ani o wydźwięku seksualnym, treści
nienawistnych (w tym rasistowskich, seksistowskich, itd.), treści promujących przemoc lub
wyrządzanie krzywdy innej żywej istocie ani żadnych innych obraźliwych, obscenicznych i
niewłaściwych treści; nie zawiera pogróżek ani przejawów zastraszania, nękania bądź
prześladowania kogokolwiek; nie narusza żadnego lokalnego, stanowego, krajowego lub
międzynarodowego prawa ani nie zawiera żadnych treści, które stanowiłyby zachętę do czynów
przestępczych lub instrukcję ich dokonania. Administrator Konkursu zastrzega sobie prawo do
zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, który według jego opinii dopuścił się w dowolnym
czasie w ciągu okresu trwania Konkursu naruszenia ducha Konkursu, złożenia fałszywych
oświadczeń (naukowych lub innych) lub niedotrzymania gwarancji albo warunków niniejszego
Regulaminu. Administrator Konkursu zastrzega sobie prawo do przeglądu wszystkich
Prac Konkursowych otrzymanych w Okresie Przyjmowania Prac Konkursowych i
zamieści w Witrynie Konkursu tylko nazwiska Finalistów Regionalnych, Finalistów
Światowych, Zdobywców Nagród, Zwycięzców w Kategoriach i Laureata Nagrody
Głównej, którzy według wyłącznej decyzji Administratora Konkursu spełniają wymogi
niniejszego Regulaminu („Kwalifikujące się Prace Konkursowe”). Prace Konkursowe, które
nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, co zostanie stwierdzone przez
Podmioty Prowadzące Konkurs i na mocy ich wyłącznej decyzji, zostaną zdyskwalifikowane
oraz nie zostaną przedstawione w Witrynie Konkursu. Uczestnik osobiście lub przez swego
rodzica bądź opiekuna prawnego zgadza się z tym, że Zwolnione Strony (zgodnie z definicją
poniżej) nie ponoszą odpowiedzialności za żadne nieautoryzowane wykorzystanie Prac
Konkursowych przez strony trzecie. Podmioty Prowadzące Konkurs nie gwarantują
opublikowania jakiejkolwiek z Prac Konkursowych.
G. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ: W zakresie dopuszczonym przez
właściwe prawo ani Podmioty Prowadzące Konkurs, ani ich firmy macierzyste, zależne,
stowarzyszone, agencje reklamowe i promocyjne, doradcy prawni i finansowi bądź jakiekolwiek
firmy powiązane z tym Konkursem (w tym, bez ograniczeń, wszyscy dostawcy nagród), a także
wszelkie inne podmioty uczestniczące w tym Konkursie, których nazwy mogą zostać dodane w
Witrynie Konkursu po opublikowaniu niniejszego Regulaminu, ani żaden z ich członków
zarządu, dyrektorów, udziałowców, agentów, licencjobiorców, licencjodawców i pracowników,
żaden z dostawców usług internetowych (ogólnie określani jako „Strony Zwolnione”) (z
wyjątkiem sytuacji, gdy Strona Zwolniona dopuści się zaniedbania) nie ponoszą
odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niedokładne wprowadzenie informacji, błędy ludzkie,
usterki techniczne, utratę bądź opóźnienie transmisji danych, pominięcia, przerwy, usunięcia,
defekty, awarie jakichkolwiek połączeń telefonicznych, komputerowych lub sieciowych, sprzętu
komputerowego, oprogramowania lub dowolnej ich kombinacji, niemożności uzyskania dostępu
do Witryny Konkursu lub jakiejkolwiek witryny Google, za problemy z przesłaniem jakiejkolwiek
Pracy lub pobraniem jakichkolwiek związanych z Konkursem materiałów z witryny Google lub
Witryny Konkursu ani za spóźnienie, utratę, kradzież, uszkodzenie, niewłaściwe skierowanie,
nieprawidłowość, zniekształcenie, niedostarczenie lub niekompletność prac konkursowych bądź
innych materiałów. Dla celów niniejszego Regulaminu Praca Konkursowa jest uznana za
dostarczoną, gdy serwery Google pomyślnie odbiorą przesłaną Pracę Konkursową w Witrynie
Konkursu oraz zapiszą wymagane informacje o Pracy Konkursowej. Wszelkie informacje
o Pracy Konkursowej lub Uczestniku zebrane podczas Konkursu będą używane wyłącznie

w sposób, na który Uczestnicy wyrazili zgodę podczas przystępowania do Konkursu, a także
zgodnie z niniejszym Regulaminem (w szczególności ze wspomnianymi wyżej zasadami polityki
prywatności Google).
5. SPOSÓB WYBORU LAUREATÓW:
Zdobywcy Nagród Lokalnych (TYLKO MIESZKAŃCY USA): Zdobywcy Nagrody Lokalnej
zostaną wybrani przez odrębny panel jurorów. W każdym z 50 stanów USA, Dystrykcie Kolumbii
oraz uczestniczących terytoriach, w których wpłyną zgłoszenia zgodnie z Regulaminem,
wyłoniony zostanie jeden (1) zwycięzca. Zdobywcy Nagrody Lokalnej zostaną automatycznie
zakwalifikowani do konkursu o Finalistę Regionalnego.
A. Finaliści Regionalni:
Do 100 Finalistów Regionalnych: do ośmiu (8) na Grupę Wiekową (13–15 i 16–18) w każdym
z trzech (3) Regionów (EMEA, APAC, USA) z każdej z dwóch (2) Kategorii (Eksperymentalna i
Inżynieryjna) oraz dwie (2) Dzikie Karty* w każdej Kategorii.
*Dziką kartę określa się w oparciu o następujące wymagania: po wybraniu najlepszych
trzydziestu dwóch (32) Finalistów Regionalnych z każdego z trzech (3) regionów, następne dwie
(2) Prace Konkursowe, które uzyskały najwięcej punktów w każdej kategorii, niezależnie od
grupy wiekowej lub regionu, zostaną wybrane jako Dzikie Karty.
B. Finaliści Światowi:
Dwudziestu (20) Finalistów Światowych: Czterech (4) Zwycięzców z każdej z dwóch (2) grup
wiekowych w każdej z dwóch (2) Kategorii (Eksperymentalnej i Inżynieryjnej) plus dwie (2)
Dzikie Karty* z każdej Kategorii będą rywalizować o Nagrody w Kategoriach (zgodnie z
wyszczególnieniem poniżej).
*Dziką kartę określa się w oparciu o następujące wymagania: Po wybraniu najlepszych
szesnastu (16) Finalistów Światowych następne dwie (2) Prace Konkursowe, które uzyskały
najwięcej punktów w każdej kategorii, niezależnie od grupy wiekowej lub regionu, zostaną
wybrane jako Dzikie Karty.
C. Nagrody w Kategoriach:
KATEGORIA EKSPERYMENTALNA:
Nagroda Scientific American Award: Nagrodę Scientific American Award otrzyma jeden (1)
zwycięzca w Kategorii Eksperymentalnej.
Nagroda National Geographic Award: Nagrodę National Geographic Award otrzyma jeden (1)
zwycięzca w Kategorii Eksperymentalnej.
KATEGORIA INŻYNIERYJNA:
Nagroda LEGO Education Award: Nagrodę LEGO Education Award otrzyma jeden (1)
zwycięzca w Kategorii Inżynieryjnej.

Nagroda Virgin Galactic Award: Nagrodę Virgin Galactic Pioneer Award otrzyma jeden (1)
zwycięzca w Kategorii Inżynieryjnej.
D. Laureat Nagrody Głównej:
Spośród Finalistów nagrodzonych Nagrodami w Kategoriach zostanie wybrany jeden (1)
Laureat Nagrody Głównej. Uczestnik z kolejnym najwyższym wynikiem w odpowiedniej
Kategorii zostanie uznany za Finalistę i laureata Nagrody w Kategorii w miejsce Laureata
Nagrody Głównej. Laureat Nagrody Głównej nie otrzyma Nagrody w Kategorii wraz z Nagrodą
Główną.
E. Nagrody Dodatkowe (przyznawane niezależnie od Nagród w Kategoriach):
Nagroda Inspiring Educator Award: nagroda Inspiring Educator Award jest przyznawana
nauczycielowi, który zainspirował uczniów do wzięcia udziału w Konkursie Science Fair.
Opcjonalnie: podczas rejestracji Uczestnik może wskazać, kto go zainspirował i dlaczego.
6. WYŁANIANIE FINALISTÓW REGIONALNYCH, FINALISTÓW ŚWIATOWYCH,
ZDOBYWCÓW NAGRÓD I LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ:
A. Ocena:
Wymogi dotyczące Uczestnictwa i przedstawione niżej kryteria są dla celów niniejszego
Regulaminu określane zbiorowo jako „Kryteria”. Sposób oraz procedurę oceny Kwalifikujących
się Prac Konkursowych określi według własnego uznania panel przedstawicieli („Panel
Jurorów” lub „Jurorzy”).
Część 1: Podsumowanie
Doskonałe podsumowanie będzie zawierać jasne, krótkie omówienie badanej kwestii lub
badanego problemu, etapów Projektu, założonych wyników końcowych oraz zakresu, w jakim
Uczestnik odniósł sukces.

Część 2: O mnie/moim zespole
Doskonali Uczestnicy i Zespoły muszą wykazać się rzeczywistą pasją naukową oraz umieć
przedstawić swoje pomysły z pełnym przekonaniem, entuzjazmem, w klarowny sposób, a także
wyjaśnić, co oznaczałoby dla nich zwycięstwo w Konkursie.
*Część 3: Pytanie lub propozycja
Doskonałe pytanie to pytanie interesujące, kreatywne, sformułowane w naukowy sposób
i mające związek ze współczesnym światem. Uczestnicy i Zespoły muszą zamieścić hipotezę
lub spodziewany wynik wypływający z pytania, skoncentrowany na zagadnieniu
i wykorzystujący obecną wiedzę.
Część 4: Badania
Doskonali Uczestnicy/Zespoły wykonają prace badawcze, które pomogą im w sformułowaniu ich
Pracy Konkursowej i umieszczeniu jej w kontekście rzeczywistych warunków.
*Część 5: Metoda lub testowanie i zmiana

Doskonali Uczestnicy i Zespoły udowodnią, że zastosowane przez nich metody doświadczalne i
testowe są prawidłowe, oraz opiszą swoją metodę w sposób przejrzysty i szczegółowy.
*Część 6: Wyniki
Doskonali Uczestnicy i Zespoły dokładnie zapiszą odpowiednie dane, wyniki lub obserwacje,
jasno je przedstawią i opiszą wzorce oraz trendy wynikające z tych danych.
*Część 7: Wnioski (raport)
Doskonałe wnioski lub raport wyjaśniają, w jaki sposób eksperyment przyniósł odpowiedź na
pytanie lub dlaczego tej odpowiedzi nie przyniósł oraz czy potwierdza on hipotezę, czy nie.
Część 8: Bibliografia, źródła i podziękowania
Doskonali Uczestnicy i Zespoły załączą bibliografię i wykaz źródeł informacji, z których
korzystali lub na które się powołali, oraz podziękują za wszelką otrzymaną pomoc (np. przy
szukaniu sprzętu i materiałów, zapewnieniu bezpieczeństwa albo stosowaniu nieznanego
sprzętu lub technik).
B. Wybór Finalistów Regionalnych:
Zdobywcy Nagród Lokalnych (TYLKO MIESZKAŃCY USA): Prace Konkursowe
zakwalifikowane do konkursu (zgodnie z definicją podaną w części 5 powyżej) zostaną
ocenione przez jurorów z każdej lokalizacji w oparciu o kryteria określone poniżej (tj. te same
kryteria co Finaliści Regionalni).
Panel Jurorów dokona przeglądu wszystkich przedłożonych Prac Konkursowych
zakwalifikowanych do konkursu i sporządzi ich ranking. W tej rundzie ocen Panel Jurorów może
jedynie czytać części oznaczone powyżej gwiazdką (część 3 (Pytanie lub propozycja),
5 (Metoda lub testowanie i zmiana), 6 (Rezultaty) i 7 (Wnioski lub raport)). W przypadku
przekroczenia limitów liczby słów i długości określonych w procesie zgłoszeniowym nie ma
gwarancji, że jurorzy przeczytają lub obejrzą treść przekraczającą limity podane w niniejszych
zasadach. Uczestnicy mogą też w dowolnej części zamieścić materiały dodatkowe (np.
osadzając Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje Google albo filmy z YouTube). Panel Jurorów
nie ma jednak obowiązku przeczytania treści uzupełniającej.

Za każdą część Pracy Konkursowej można zdobyć maksymalnie następującą liczbę punktów:
1) Pytanie lub propozycja (maksymalny wynik 5)
2) Metoda lub testowanie i zmiana (maksymalny wynik 15)
3) Rezultaty (maksymalny wynik 15)
4) Wnioski lub raport (maksymalny wynik 15)
Doskonały wynik to 50 punktów.
Sto (100) prac konkursowych, który uzyskają największą liczbę punktów: osiem (8) na grupę
wiekową (13–15 i 16–18) w każdym z trzech (3) Regionów (EMEA, APAC, USA) z każdej
z dwóch (2) Kategorii (Eksperymentalna i Inżynieryjna) oraz cztery (4) Dzikie Karty, zostaną
uznane za „Potencjalnych Finalistów Regionalnych”.

Przed opublikowaniem nazwisk Finalistów Regionalnych Panel Jurorów zapozna się w całości
z pracami konkursowymi, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, w celu zweryfikowania
prawidłowości zastosowanej metody naukowej lub procesu inżynieryjnego oraz sprawdzenia,
czy nie nastąpiło naruszenie zasad Regulaminu. W przypadku uznania, że potencjalny Finalista
Regionalny naruszył Regulamin, zostanie on zdyskwalifikowany, a za Finalistę Regionalnego
uznany zostanie autor lub autorzy kolejnej pracy konkursowej pod względem liczby punktów w
ramach odpowiedniej Kategorii, Wieku i Regionu.
Ogłoszenie Finalistów Regionalnych: Nazwiska 100 Finalistów Regionalnych zostaną
zamieszczone w Witrynie Konkursu Google Science Fair.
C. Wybór Finalistów Światowych:
Panel Jurorów oceniający Finalistów Regionalnych oceni prace konkursowe wszystkich
Finalistów Regionalnych w celu wyłonienia czterech (4) potencjalnych Finalistów Światowych
kategorii wiekowych w każdej z dwóch (2) grup wiekowych (13–15 lat, 16–18 lat) dla każdej
Kategorii (Inżynieryjnej i Eksperymentalnej) — łącznie ośmiu (8) w każdej Kategorii plus cztery
(4) Dzikie Karty (2 z każdej kategorii bez względu na wiek lub region) — łącznie 20
„Potencjalnych Finalistów Światowych” zgodnie z mającymi zastosowanie Kryteriami
podanymi powyżej.
Finaliści Regionalni mogą zostać poproszeni o udział w rozmowie telefonicznej lub wideo
z przedstawicielem Panelu Jurorów. Panel Jurorów może też poprosić o referencje nauczycieli
lub mentorów Finalistów Regionalnych.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu Potencjalny Finalista Światowy zostanie zdyskwalifikowany,
wybrany zostanie inny Potencjalny Finalista Światowy (przy zastosowaniu takich samych
kryteriów). Wszyscy potencjalni Finaliści Światowi będą musieli podpisać Oświadczenie (lub
odpowiednio certyfikat albo deklarację) o spełnieniu warunków kwalifikacyjnych i zezwoleniu na
publikację, jeśli nie jest to prawnie zabronione, Umowę Uczestnika i zgodę na publikację; a
także inne umowy, których może wymagać Sponsor (wspólnie określane jako „Zezwolenia”),
oraz dokumenty zezwolenia na podróż i przesłać je pocztą elektroniczną lub faksem (a także
zwykłą pocztą do Administratora Konkursu) do dnia określonego w powiadomieniu przesłanym
pocztą email.
Jeżeli Potencjalny Finalista Światowy na obszarze prawnym swojego miejsca zamieszkania jest
uznawany za małoletniego, Zezwolenia musi wypełnić i podpisać jego rodzic lub prawny
opiekun, który odpowiada za zastosowanie się do wszystkich określonych tu wymogów przez
małoletniego Finalistę (ponadto, jeżeli Potencjalny Finalista jest osobą małoletnią
zamieszkującą na terenie Hiszpanii, jego rodzic lub opiekun prawny będzie zobowiązany do
powiadomienia prokuratora („Ministerio Fiscal”) o treści Zezwoleń). Jeżeli jakiekolwiek
Zezwolenia wysłane do Potencjalnego Finalisty Światowego zostaną zwrócone jako
niedostarczone, nawiązanie kontaktu z Potencjalnym Finalistą w racjonalnie wyznaczonym
okresie będzie niemożliwe, nie wypełni on prawidłowo lub nie zwróci w określonym czasie
wszystkich Zezwoleń wymienionych w niniejszym regulaminie, okaże się, że Potencjalny
Finalista nie kwalifikuje się lub nie spełnia wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie,
zostanie on zdyskwalifikowany, a jeśli czas na to pozwoli i według wyłącznego uznania
Administratora Konkursu zostanie powiadomiona osoba, która uzyskała następną w kolejności

liczbę punktów. Należy pamiętać, że „Oświadczenie o spełnieniu warunków kwalifikacyjnych
i zezwoleniu na publikację” zawiera zgodę na wykorzystanie pełnych imion i nazwisk,
wizerunków, informacji o miejscu zamieszkania, pochodzeniu i historii oraz zdjęć do celów
promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia. W celu uniknięcia wątpliwości odmowa
udzielenia zgody nie wpłynie na możliwość otrzymania nagrody przez Potencjalnego Finalistę
Światowego.
D. Wybór zwycięzców:
Dwudziestu (20) Finalistów Światowych otrzyma nagrodę Finalisty Światowego — wycieczkę do
siedziby głównej Google w Mountain View w Kalifornii w celu wzięcia udziału w uroczystości
wyłonienia zwycięzców ostatecznych, która odbędzie się w lipcu 2019 r. Finaliści będą
zobowiązani do uczestnictwa w uroczystości przez ustaloną liczbę dni. Podczas uroczystości
dodatkowy, „honorowy” Panel Jurorów dokona przeglądu każdej Pracy Konkursowej i wybierze
Zdobywców Nagród w Kategoriach. Jeśli zajdzie taka potrzeba, ostateczną decyzję podejmie
Główny Juror. Każdy Uczestnik przedstawi swoją pracę konkursową „honorowemu” Panelowi
Jurorów. Spośród Finalistów Światowych Jurorzy wybiorą jednego (1) Zwycięzcę w Kategorii dla
każdej z czterech (4) Nagród w Kategoriach na podstawie dwóch (2) Prac Konkursowych, które
uzyskały największą liczbę punktów w każdej Kategorii. Następnie Jurorzy wybiorą jednego (1)
Laureata Nagrody Głównej spośród tych czterech (4) Zwycięzców w Kategoriach. (Uczestnik z
kolejnym najwyższym wynikiem w odpowiedniej Kategorii zostanie uznany za Finalistę i laureata
Nagrody w Kategorii w miejsce Laureata Nagrody Głównej). W przypadku remisu na dowolnym
etapie procesu oceniania i wyłaniania Zwycięzców wszystkie remisowe Prace Konkursowe
zostaną poddane głosowaniu przez członków honorowego Panelu Jurorów. W przypadku
remisu zwycięzcę wyłoni Główny Juror. Prace Konkursowe Zwycięzców w Kategoriach
i Laureata Nagrody Głównej zostaną ogłoszone zwycięskimi i zamieszczone na Witrynie
Konkursu w lipcu 2019 r. Wybór Finalisty Światowego, Zwycięzcy w Kategorii, Laureata
Nagrody i Laureata Nagrody Głównej podlega weryfikacji pod kątem spełnienia wymogów
kwalifikacyjnych i zgodności z niniejszym Regulaminem, dalszego dochowywania zgodności z
niniejszym Regulaminem oraz zatwierdzeniu przez Sponsora. Jeżeli z dowolnego powodu
uroczystość wyłonienia zwycięzców zostanie odwołana, Sponsor dokona wyboru zwycięzców
ostatecznych podczas dodatkowej rundy oceny na podstawie wymienionych powyżej kryteriów.
E. Wybór Zdobywców Nagród Dodatkowych: Jurorzy wybiorą jednego (1) Zwycięzcę
w każdej z Dodatkowych Nagród.
Nagroda Inspiring Educator Award: W Okresie Przyjmowania Prac Konkursowych lub podczas
uroczystości wyłonienia zwycięzców ostatecznych w Mountain View w Kalifornii Uczestnicy
będą mieć możliwość podania informacji na temat osoby, która zainspirowała ich do udziału
w Konkursie. Nagroda Inspiring Educator Award jest przyznawana inspirującemu nauczycielowi,
który pomagał jednemu (1) z Finalistów we wzięciu udziału w Konkursie.
Kryteria oceny i maksymalna liczba punktów za Inspiring Educator Award:
1) Czy nauczyciel inspirował twoją klasę lub szkołę do zaangażowania się w programy
nauk ścisłych, techniki, inżynierii i matematyki (STEM)? (Maksymalna liczba punktów
5)
2) Czy nauczyciel zachęcał cię do określenia projektu, który byłby wyjątkowy, a
jednocześnie pasował do twoich zainteresowań? (Maksymalna liczba punktów 5)

3) Czy przez cały czas doradzał i był pomocny? (Maksymalna liczba punktów 5)
4) Dlaczego uważasz, że twój nauczyciel bardzo cię zainspirował? (Maksymalna liczba
punktów 10)
Doskonały wynik to 25 punktów.
Autor pracy konkursowej, która uzyska największą liczbę punktów, zostanie uznany za
potencjalnego zwycięzcę. W przypadku remisu zdobywcę wyłoni Juror.
F. Warunki wszystkich rund oceniania:
Jeżeli okaże się, że Finalista Regionalny, Finalista Światowy, Zwycięzca w Kategorii lub Laureat
Nagrody Głównej nie spełnia kryteriów kwalifikacyjnych lub wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie, zostanie zdyskwalifikowany, a Sponsor będzie mógł według własnego uznania
dokonać wyboru innego Uczestnika, nawet wówczas, gdy nazwisko lub Praca Konkursowa
zdyskwalifikowanego Uczestnika zostały wskazane lub ogłoszone publicznie (w Witrynie
Konkursu lub przy użyciu dowolnego innego środka przekazu).
We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu decyzje podjęte przez Panel Jurorów mają
charakter ostateczny i wiążący (bez uszczerbku dla jakiegokolwiek roszczenia skierowanego do
sądu).
Uwaga: Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że Podmioty Prowadzące
Konkurs zastrzegają sobie prawo do zdyskwalifikowania dowolnego Uczestnika
w dowolnej chwili, według swojego uznania, na podstawie jakichkolwiek informacji
uzyskanych z przedłożonych Zezwoleń lub dowolnych innych formularzy wymaganych
przez Podmioty Prowadzące Konkurs, które w ich opinii stanowią naruszenie niniejszego
Regulaminu lub innych formularzy lub dokumentacji Konkursu.
7. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NAGRODY
A. Nagroda Główna:
Jeden (1) Laureat Nagrody Głównej otrzyma Stypendium od Google: stypendium w wysokości
50 000 USD przeznaczone do wykorzystania przez Laureata Nagrody Głównej na dalszą
edukację. Jeżeli Laureatem Nagrody Głównej zostanie Zespół, kwota 50 000 USD zostanie
równo podzielona pomiędzy członków Zespołu. Według uznania Sponsora zostanie przyznana
nagroda o porównywalnej lub większej wartości.
Przybliżona wartość detaliczna Nagrody Głównej: 50 000 USD
B. Nagrody w Kategoriach:
Nagrody w Kategorii Eksperymentalnej:
Nagroda National Geographic Award: Nagroda: Maksymalnie trzech zdobywców National
Geographic Explorer Award pojedzie na 15dniową wyprawę do Ekwadoru i na Wyspy
Galápagos w ramach 15–20 wypraw National Geographic Student Expeditions wyruszających z
Miami na Florydzie. Sponsor ma prawo do zamiany Nagrody na inną o równej lub wyższej
wartości, jeśli z jakiegokolwiek powodu realizacja wyznaczonej nagrody będzie niemożliwa.
Językiem podróży będzie tylko język angielski. Dokładny przebieg podróży będzie zależeć od
dostępności jej poszczególnych elementów. Osoby podróżujące zgadzają się akceptować

warunki podróży organizowanej przez National Geographic Student Expeditions. Podróż
stanowiącą nagrodę należy odbyć w 2019 roku. Liczba miejsc zależy od ich dostępności.
Ponadto National Geographic zapewni stypendium w wysokości 15 000 USD na edukację
zwycięzcy i program mentorski (ważne przez 1 rok od wskazania i przydzielenia mentora).
Student będzie przez jeden rok miał możliwość pracy z ekspertem National Geographic w
charakterze mentora, co pozwoli mu uczyć się i odkrywać piękno przyrody. Przybliżona wartość
nagrody National Geographic Explorer Award: 26 000—32 900 USD na zwycięzcę (w
przypadku Zespołu wszyscy członkowie zespołu wezmą udział w wycieczce lub programie
mentorskim; stypendium zostanie równo podzielone pomiędzy członków zespołu).
Nagroda Scientific American Award: Nagroda: Zdobywcy nagrody wraz z jednym (1)
rodzicem lub opiekunem prawnym na każdego zdobywcę nagrody wyruszą w rejs statkiem
Scientific American Cruise do jednego z fascynujących miejsc docelowych Scientific American.
To jedyne w swoim rodzaju doświadczenie obejmuje seminaria i dyskusje z naukowcami.
Miejscami docelowymi ostatnich rejsów były Kanał Panamski i Morze Śródziemne. Dodatkowe
informacje można uzyskać na stronie www.scientificamerican.com/travel. Podróż stanowiącą
nagrodę należy odbyć w 2019 roku, a o jej czasie trwania zdecyduje Scientific American.
Ponadto National Geographic zapewni stypendium w wysokości 15 000 USD na edukację
zwycięzcy i program mentorski (ważne przez 1 rok po od wskazania i przydzielenia mentora).
Uczeń będzie mógł przez jeden rok korzystać z dostępu do społeczności Scientific American
jako mentora, co pozwoli mu uczyć się i obserwować przełomy w naukach teoretycznych.
Przybliżona wartość detaliczna nagrody Scientific American Innovator Award: 30 000 USD na
zwycięzcę (w przypadku Zespołu wszyscy członkowie zespołu wezmą udział w wycieczce lub
programie mentorskim, a stypendium zostanie równo podzielone pomiędzy członków zespołu).
Nagrody w Kategorii Inżynieryjnej:
Nagroda LEGO Education Award: Nagroda: Nagroda LEGO Education Builder Award
przyznawana jest zwycięzcy, który wykorzystuje innowacyjne, praktyczne podejście do
rozwiązywania największych wyzwań inżynieryjnych. Zdobywcy nagrody LEGO Builder Award
wraz z jednym (1) rodzicem lub opiekunem prawnym na każdego zdobywcę pojadą do siedziby
Grupy LEGO w Billund, w Danii, gdzie uczniowie spotkają się z pracownikami i projektantami
LEGO Education. O czasie trwania podróży stanowiącej nagrodę zdecyduje LEGO. Uczniowie
zwiedzą obiekty LEGO Manufacturing i LEGO Idea House oraz otrzymają bilety do LEGOLAND
w Danii. Otrzymają także również specjalny klocek LEGO zaprojektowany przez jednego
z projektantów LEGO Education z Billund w Danii.
Podróż stanowiącą nagrodę należy odbyć w 2019 roku. Ponadto LEGO zapewni stypendium w
wysokości 15 000 USD na edukację zwycięzcy lub zwycięzców.
Przybliżona wartość nagrody LEGO Education Award: 25 000 USD na zwycięzcę (w przypadku
zespołu w wycieczce wezmą udział wszyscy członkowie zespołu, a stypendium zostanie równo
podzielone pomiędzy członków zespołu).

Nagroda Virgin Galactic Pioneer Award: Nagroda: Zwycięzca nagrody wraz z jednym (1)
rodzicem lub opiekunem prawnym na każdego zwycięzcę odbędą podróż do ośrodka Virgin
Galactic na spotkanie z niezwykłą grupą inżynierów realizujących projekt Virgin Galactic i będą
mogli poznać nowy statek kosmiczny. Wizyta odbędzie się w 2019 roku, w terminach
uzgodnionych przez Virgin Galactic, Google i zdobywców nagród Virgin Galactic Pioneer Award.
Organizator dołoży wszelkich starań, aby w czasie zwiedzania zarówno statek kosmiczny, jak
i rakieta nośna były na miejscu. Jeżeli z przyczyn niezależnych od woli Virgin Galactic nie
będzie ona w stanie spełnić tych lub innych kryteriów nagród w danym dniu, Virgin Galactic
i Sponsor zastrzegają sobie prawo do zamiany nagrody na nagrodę o równej lub większej
wartości.
Ponadto Virgin Galactic zapewni stypendium w wysokości 15 000 USD na edukację zwycięzcy i
program mentorski (ważne przez 1 rok). Dodatkowo uczniowie będą mogli przez jeden rok
pracować z jednym z członków kierownictwa lub inżynierem Virgin Galactic, który będzie ich
mentorem w tym, jak rozwijać zainteresowania eksploracją kosmosu i fizyką.
Przybliżona wartość detaliczna nagrody Virgin Galactic Category Award: 23 000 USD na
zdobywcę (w przypadku zespołu wszyscy członkowie zespołu wezmą udział w wycieczce lub
programie mentorskim, a stypendium zostanie równo podzielone pomiędzy członków zespołu).
UWAGI DOTYCZĄCE WSZYSTKICH NAGRÓD: Sponsor zapewni bilety na przeloty
w obydwie strony dla każdego zwycięzcy (lub członków zwycięskich zespołów) oraz
przeloty jednego (1) rodzica lub opiekuna prawnego na zwycięzcę (lub członka
zwycięskiego zespołu) na każdą z powyższych wycieczek. Rzeczywista wartość nagród
będzie się zmieniać na podstawie wahań cen biletów lotniczych i odległości między
miejscem wylotu i miejscem docelowym. Wszystkie podatki związane z każdą przyznaną
nagrodą i wszystkie wydatki niewymienione w niniejszym dokumencie nie są wliczone
w kwotę, a za ich uiszczenie wyłączną odpowiedzialność ponoszą zwycięzcy, w tym
między innymi za: transport na lotnisko miejsca odlotu i z powrotem, posiłki, napoje
alkoholowe, podatki, napiwki, ubezpieczenia, obsługę pokoju, rozmowy telefoniczne,
pamiątki, itp. Obowiązują przepisy linii lotniczych i hoteli. Elementy składowe podróży
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Podróże i zakwaterowanie zależą od dostępności,
pewnych ograniczeń, dni wyłączonych oraz zatwierdzenia przez Sponsora. Podczas
meldowania się w hotelach może być wymagane okazanie karty kredytowej przez
zwycięzcę (lub rodzica albo opiekuna prawnego). Zwycięzca i rodzic lub opiekun prawny
są wyłącznie odpowiedzialni za uzyskanie przed wyjazdem wszelkich niezbędnych
dokumentów podróżnych (np. paszportu, wizy, ważnego dokumentu tożsamości ze
zdjęciem, karty kredytowej itp.). Wszelkie koszty związane z uzyskaniem wymaganych
dokumentów podróżnych ponoszą zwycięzcy i rodzice lub opiekunowie prawni. Sponsor
zastrzega sobie prawo do zmiany lub zamiany dowolnej Nagrody lub jakichkolwiek jej
elementów na Nagrodę lub element Nagrody o równej lub większej wartości w dowolnym
czasie i według własnego uznania. Sponsor ustali linie lotnicze i hotele według własnego
uznania. Zwycięzcy (lub członkowie zwycięskich zespołów, jeśli zwycięży praca
zespołowa) i rodzice lub opiekunowie prawni muszą podróżować na tej samej trasie.
Wszystkie terminy podróży mogą podlegać zmianom, zgodnie z uznaniem Sponsora.
Mogą obowiązywać ograniczenia, warunki i limity dotyczące podróży. Przebieg podróży
zależy od dostępności i musi to być podróż w obydwie strony. Sponsor nie ponosi

odpowiedzialności za uszkodzenia bagażu ani jakiekolwiek anulowanie czy opóźnienie
lotu, trasy okrężne lub zamiany ani za jakiekolwiek działania bądź zaniechania
przewoźników lotniczych, hoteli i innych firm transportowych lub innych osób
świadczących każdą z usług, a także związane z tym zakwaterowanie.
Łączna przybliżona wartość detaliczna nagród we wszystkich kategoriach: 109 900 USD.
C. Dodatkowe Nagrody w Kategoriach:
Nagroda Inspiring Educator Award: karty prezentowe o wartości 5000 USD na zakup produktów
edukacyjnych LEGO dla szkoły.
Przybliżona wartość detaliczna nagrody Inspiring Educator Award: 5000 USD
Nagroda Lokalna (TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW USA): Zdobywcy Nagrody Lokalnej otrzymają
tablet z systemem Android oraz torbę z gadżetami firmy Google, takimi jak tshirt, torba i
naklejki. Przybliżona wartość detaliczna nagrody: 250 USD.
Całkowita wartość Nagrody Lokalnej zostanie podana przez ośrodki biorące udział w konkursie.
Finaliści Regionalni: Każdy ze 100 Finalistów Regionalnych otrzyma Chromebook oraz torbę z
gadżetami firmy Google, takimi jak tshirt, torba i naklejki. Przybliżona wartość detaliczna
nagrody: 125 USD.
Całkowita wartość Nagród Regionalnych: 12 500 USD
Łączna przybliżona wartość detaliczna wszystkich nagród dodatkowych: 17 500 USD (bez
Nagród Lokalnych)
D. Nagrody dla Finalistów Światowych:
Dwudziestu (20) Finalistów Światowych (w tym każdy członek zespołu) otrzyma:
● torbę z prezentami edukacyjnymi LEGO
● torbę z prezentami Google zawierającą
● prenumeratę National Geographic: Prenumeratę czasopisma National Geographic na 12
miesięcy od około września 2019 r.
● prenumeratę Scientific American: Prenumeratę drukowanej i cyfrowej wersji czasopisma
Scientific American na 12 miesięcy od września 2019 r.
● torbę z prezentami Virgin Galactic
Przybliżona wartość detaliczna nagrody Finalisty: 800 USD.
Łączna przybliżona wartość detaliczna nagród Finalisty Światowego: 16 000 USD
E. Wycieczka do Mountain View na uroczystość wyłonienia zwycięzców:
Dwudziestu (20) Finalistów Światowych pojedzie na trwającą minimum trzy (3) dni i dwie (2)
noce wycieczkę (czas trwania wycieczki zależy od kraju, z którego zostanie zapoczątkowana, i
czasu podróży, o czym zadecyduje Sponsor) dla Finalistów Światowych (oraz, w odpowiednich

przypadkach, dla członków zespołu) (każdy z nich zwany indywidualnie „Osobą Podróżującą”)
plus jeden rodzic lub opiekun prawny na każdą Osobę Podróżującą, w przypadku gdy Osoba
Podróżująca jest niepełnoletnia w swoim kraju zamieszkania, do Mountain View w Kalifornii w
USA w celu wzięcia udziału w uroczystości wyłonienia zwycięzców (tylko Finalisty Światowego)
w lipcu 2019 r. lub w zbliżonym terminie. O dokładnej dacie wyjazdu zdecyduje Sponsor według
swego uznania. Data, godzina i lokalizacja Uroczystości Wyłonienia Zwycięzców może ulec
zmianie według uznania Sponsora, a Osoby Podróżujące i rodzice lub opiekunowie prawni
zostaną powiadomieni o terminie podróży z piętnastodniowym (15) lub krótszym
wyprzedzeniem. Niemożność wyjazdu Osoby Podróżującej w wybranym przez Sponsora czasie
spowoduje utratę nagrody przyznanej tej Osobie Podróżującej (lub jej zespołowi, jeśli Osoba
Podróżująca jest członkiem zespołu), a Sponsor, stosując opisaną wyżej procedurę oceny,
według własnego uznania dokona wyboru innego Finalisty Światowego. Wyjazd obejmuje bilet
na przelot w obie strony w klasie ekonomicznej dla każdej Osoby Podróżującej (oraz
w przypadku osób małoletnich jednego (1) rodzica lub opiekuna prawnego na Osobę
Podróżującą) z głównego portu lotniczego znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania
Osoby Podróżującej (według uznania Sponsora) do Mountain View w Kalifornii (USA) (jeśli
Osoba Podróżująca mieszka w odległości dwustu (200) mil od Mountain View, może według
uznania Sponsora mieć zapewniony transport naziemny, przy czym w miejsce powyższego nie
przysługuje żadna inna rekompensata ani substytut); transport naziemny w obie strony
w Mountain View między lotniskiem a hotelem prywatnym samochodem, vanem lub autobusem
według uznania Sponsora (jeżeli Osoba Podróżująca nie kwalifikuje się do korzystania ze
środków transportu powietrznego, transport w obie strony pomiędzy hotelem a lotniskiem nie
zostanie zapewniony); standardowe zakwaterowanie w hotelu wskazanym przez Sponsora
(jeden (1) pokój, jedno lub dwuosobowy, według uznania Sponsora) oraz transport do i z
hotelu, a także na powiązane wydarzenia i Uroczystość Wyłonienia Zwycięzców. Wyłączną
odpowiedzialność za wszystkie nieokreślone tu koszty i wydatki związane z przyjęciem
i wykorzystaniem nagrody, w tym bez żadnych ograniczeń wszystkie podatki federalne,
stanowe, lokalne, okręgowe i inne (w tym podatki dochodowe i potrącane u źródła), opłaty
bagażowe, opłaty za dokumenty podróżne, ubezpieczenie, posiłki, nieprzewidziane wydatki,
opłaty doliczane do rachunku za pokój hotelowy, za połączenia telefoniczne i za napoje, napiwki
oraz wszelkie inne wydatki, które nie zostały określone w niniejszym Regulaminie, ponosi
Osoba Podróżująca (oraz jej rodzic lub opiekun prawny, jeśli Osoba Podróżująca jest
niepełnoletnia).
Przybliżona wartość detaliczna każdego wyjazdu (na podstawie wartości w chwili
publikacji niniejszego Regulaminu i Dokumentacji): 3500 USD na wyjazd (lub 4500 USD
na wyjazd, jeżeli wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego). Rzeczywista
wartość może wahać się w zależności od miasta, z którego nastąpi wylot. Formalności
związane z podróżą zostaną załatwione przez przedstawiciela Sponsora. Sponsor
i przedstawiciele Sponsora zastrzegają sobie prawo do wyboru portu lotniczego, z którego
nastąpi odlot, docelowego portu lotniczego, linii lotniczych, czasu lotów i hotelu. Zwolnione
Strony nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty powstałe w wyniku
anulowania bądź opóźnienia lotu. Osoby Podróżujące oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni
jako osoby towarzyszące (w odpowiednich przypadkach) muszą podróżować razem, na tej
samej trasie i są oni odpowiedzialni za uzyskanie przed podróżą wszystkich wymaganych
dokumentów podróżnych (np. akceptowanego dowodu tożsamości ze zdjęciem, paszportu, wizy
itd.) oraz wszelkiego wymaganego (lub opcjonalnego) ubezpieczenia (zdrowotnego,

podróżnego itd.). Utrata nagrody może nastąpić, jeżeli: (a) uzyskanie odpowiednich
dokumentów podróżnych będzie niemożliwe w wymaganym przez Sponsora czasie; (b)
w momencie wyboru Osoba Podróżująca nie ma nieograniczonego prawa do ponownego
wjazdu do kraju rozpoczęcia podróży po jego opuszczeniu; lub (c) zaistnieją komplikacje
dotyczące jakichkolwiek dokumentów imigracyjnych lub podróżnych, które uniemożliwią Osobie
Podróżującej albo jej rodzicowi bądź opiekunowi prawnemu wjazd do kraju docelowego. W
ostatnim przypadku wyłączną odpowiedzialność za formalności i opłaty związane z podróżą
powrotną do kraju rozpoczęcia podróży ponosi (w zależności od przypadku) Osoba
Podróżująca, rodzic lub opiekun prawny. Każda Osoba Podróżująca (lub jej rodzic albo opiekun
prawny, jeśli Osoba Podróżująca jest niepełnoletnia) jest wyłącznie odpowiedzialna za
uzyskanie informacji na temat wszystkich procedur i ograniczeń związanych z podróżą
międzynarodową bądź krajową oraz zastosowanie się do nich. Wszystkie Osoby Podróżujące
oraz rodzice lub opiekunowie prawni muszą stosować się do wszystkich wymogów
obowiązujących podczas zameldowania w hotelu, w tym między innymi do przedstawienia
jednej z głównych kart kredytowych. Szczegóły tego pakietu podróżnego zależą od dostępności
oraz uznania Sponsora. Dokładne warunki i postanowienia dotyczące podróży zostaną
dostarczone wraz z powiadomieniem. Podróż należy załatwiać za pośrednictwem
przedstawiciela Sponsora, przy czym przewoźnik zostanie wybrany przez Sponsora.
Rezerwacje zależą od dostępności miejsc. Mogą mieć zastosowanie ograniczenia dotyczące
podróży i dni wyłączonych. Jeżeli którakolwiek z Osób Podróżujących nie będzie mogła
uczestniczyć z dowolnego powodu w Uroczystości Wyłonienia Zwycięzców, w miejsce
powyższego nie zostanie przekazana żadna rekompensata ani wynagrodzenie, a Podmioty
Prowadzące Konkurs nie będą miały żadnych dalszych zobowiązań w stosunku do tej Osoby
Podróżującej.
F. Ogólne warunki dotyczące nagród (dotyczy wszystkich nagród): Nagród nie można
scedować na inną osobę, odstąpić ani zamienić na ekwiwalent pieniężny, chyba że sponsor
podejmie taką decyzję według własnego uznania. W takim przypadku może zostać przyznana
nagroda o porównywalnej lub wyższej wartości. Laureaci nie mogą dokonywać zamiany. W
miejsce nagród nie będzie wypłacana gotówka. Nagrody mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Sponsor zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody inną o identycznej lub większej
wartości. Jeśli nagroda obejmuje stypendium, wówczas: (i) mają zastosowanie warunki
przyznawania stypendium i zwycięzca (lub rodzic lub opiekun prawny zwycięzcy, jeśli zwycięzca
jest niepełnoletni) może być zobowiązany do podpisania umowy z administratorem stypendium
wybranym przez Sponsora według jego uznania; (ii) stypendium jest ważne tylko w przypadku
wydatków związanych z edukacją w szkole, na wyższej uczelni lub w szkole zawodowej albo
technicznej akredytowanej przez odpowiednie dla regionu, stanu lub kraju władze, co zostanie
zweryfikowane przez administratora stypendium; oraz (iii) w zależności od wybranych opcji
wydatkowania zwycięzcy w USA mogą otrzymać formularz IRS 1099 wykazujący wartość
uzyskanego stypendium. Oprócz wyżej wymienionych nagród, według uznania Google,
przedstawicielstwa firmy Google w kraju laureatów mogą przekazać im dodatkowe nagrody.
Odpowiedzialność za uregulowanie wszystkich federalnych, stanowych, krajowych, lokalnych i
innych podatków (w tym podatków dochodowych i potrącanych u źródła) oraz pokrycie
wszelkich innych kosztów i wydatków związanych z przyjęciem nagrody i jej wykorzystaniem,
które nie zostały tu określone, ponoszą Zwycięzcy Konkursu. Każdy Zwycięzca Konkursu, który
jest legalnym mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, otrzyma formularz 1099 wystawiony na
rzeczywistą wartość uzyskanej nagrody, jeśli wartość rzeczywista przekroczy kwotę 600 USD.

Nagrody zostaną przyznane w lipcu 2019 r. lub w zbliżonym terminie. Wszystkie szczegóły
dotyczące jakichkolwiek nagród, które nie zostały tu przedstawione, zależą wyłącznie od
uznania Sponsora, a pełna treść warunków i postanowień dotyczących nagród zostanie
ujawniona laureatom w czasie przyznawania nagród.
G. Ogólne warunki dotyczące osób niepełnoletnich (dotyczy wszystkich nagród): Jeżeli
jakikolwiek zwycięzca jest osobą małoletnią na obszarze prawnym swojego miejsca
zamieszkania, nagroda może zostać przyznana w części lub w całości na imię i nazwisko jego
rodzica lub prawnego opiekuna, który będzie odpowiedzialny za spełnienie wszystkich
określonych tu wymogów obowiązujących zwycięzców; w opisanych niżej czynnościach
uczestniczyć będzie jednak zwycięzca, a nie jego rodzic ani opiekun prawny. Jeżeli zwycięzca
jest uznawany na obszarze prawnym swojego miejsca zamieszkania za osobę małoletnią,
a przyznana mu nagroda wiąże się z koniecznością odbycia podróży, musi towarzyszyć mu
rodzic lub opiekun prawny. Przed wydaniem dokumentów podróżnych zwycięzcy i ich rodzice
lub opiekunowie prawni muszą wypełnić i zwrócić formularz zwolnienia od odpowiedzialności
i zezwolenia Osoby Towarzyszącej na upublicznienie (chyba że zabraniają tego stosowne
przepisy) (zwane ogólnie „Zezwoleniami Osoby Towarzyszącej”). Rodzice lub opiekunowie
prawni muszą być pełnoletni na obszarze prawnym swojego miejsca zamieszkania.
Nieprzedłożenie w terminie dokumentacji Osoby Towarzyszącej może uniemożliwić zwycięzcy i
jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu wzięcie udziału w wyjeździe.
8. PRAWO WŁASNOŚCI DO PRACY KONKURSOWEJ/PRZYZNANIE PRAW:
Uczestnik zachowa prawo własności do swojej Pracy Konkursowej. Biorąc udział w Konkursie,
w zakresie dozwolonym przez prawo, Uczestnik osobiście i za pośrednictwem rodzica lub
opiekuna prawnego udziela jednak Podmiotom Prowadzącym Konkurs i ich odpowiednim
firmom stowarzyszonym, licencjobiorcom, partnerom promocyjnym, deweloperom,
przedstawicielom prawnym, cesjonariuszom, agentom i licencjobiorcom (określanych ogółem
terminem „Licencjonowane Strony”), wieczystej (lub na maksymalny okres dozwolony w
świetle obowiązującego prawa), o ogólnoświatowym zasięgu, niepodlegającej opłatom
licencyjnym, niewyłącznej, z prawem udzielania podlicencji, bezwarunkowej i przenoszalnej
licencji na edytowanie, modyfikowanie, cięcie, reorganizację, dodawanie, usuwanie,
reprodukowanie, kodowanie, przechowywanie, kopiowanie, przesyłanie, publikowanie,
zamieszczanie, emitowanie, wyświetlanie, adaptowanie, prezentację i wykorzystywanie w inny
sposób (bez limitu czasowego i liczby przypadków użycia), Pracy Konkursowej Uczestnika (lub
Zespołu), nazwiska, adresu, obrazu, głosu, wizerunku, oświadczeń, materiałów dotyczących
pochodzenia i informacji biograficznych, w tym między innymi wszystkich materiałów
przedłożonych w związku z Konkursem, jak również wszelkich dodatkowych fotografii, nagrań
wideo, portretów, dokumentów, wywiadów i innych materiałów powstałych w wyniku
uczestnictwa w Konkursie (z użyciem nazwiska Uczestnika lub bez) na wszelkich nośnikach,
w dowolnym języku, na całym świecie, w dowolny sposób, do celów handlowych, reklamowych,
promocyjnych, komercyjnych lub innych bez prawa Uczestnika ani żadnej strony trzeciej do
przeglądu, powiadomienia, zatwierdzenia ani wynagrodzenia. W przypadku mieszkańców Polski
przyznaje się globalną licencję w chwili zgłoszenia Pracy Konkursowej na nieodwołalny okres
pięciu (5) lat bez możliwości jej wycofania. Uczestnicy będący mieszkańcami Izraela zgadzają
się ponadto w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe zrzec wszelkich
autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej. Wszelkie materiały związane z udziałem
Zwycięzców w Uroczystości Wyłonienia Zwycięzców, w tym nagrania audio lub wideo, praktyki

lub inne wydarzenia stanowią własność firmy Google LLC, która może wykorzystywać,
edytować, modyfikować i rozpowszechniać wystąpienia podczas Uroczystości Wyłonienia
Zwycięzców i wszystkie elementy tego uczestnictwa, w tym, bez żadnych ograniczeń, nazwiska
i podobizny jakichkolwiek osób lub nazwy i wizerunki lokalizacji, we wszystkich mediach i na
wszystkich nośnikach znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości, w dowolnym języku,
na całym świecie, w dowolny sposób, do celów handlowych, reklamowych, promocyjnych,
komercyjnych lub innych. Zwycięzcom Konkursu ani żadnym stronom trzecim nie przysługuje
w takim przypadku prawo do przeglądu, powiadomienia, zatwierdzenia ani wynagrodzenia.
Jeżeli Uczestnik jest osobą małoletnią i zamieszkuje na terenie Hiszpanii, wszelkich wyżej
wymienionych praw i zezwoleń musi udzielić jego rodzic lub prawny opiekun. Musi on również
powiadomić Ministerio Fiscal.
Jeżeli Uczestnik jest osobą małoletnią zamieszkałą na terenie Hiszpanii, powyższa licencja
musi zostać udzielona przez rodzica lub prawnego opiekuna, chyba że Uczestnik jest w wieku
pomiędzy 16 a 18 lat i mieszka samodzielnie, zgodnie z postanowieniami artykułu 44 aktualnej
hiszpańskiej ustawy o prawie autorskim. Uczestnik może zostać poproszony o przesłanie
oryginalnego filmu, plików prezentacji, materiałów pracy, dokumentacji badawczej, cytowanych
prac lub innej dokumentacji lub materiałów uznanych za niezbędne przez Sponsora.
Niespełnienie takiej prośby może spowodować dyskwalifikację.
9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ: Z wyjątkiem sytuacji zabronionych
przez prawo oraz w zakresie, w którym możliwe było przewidzenie opisanych niżej negatywnych
skutków okoliczności będących pod uzasadnioną kontrolą Zwolnionych Stron i wynikających
z zaniedbań lub błędów popełnionych przez dowolną z nich, Zwolnione Strony nie ponoszą
odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe lub niedokładne wprowadzenie informacji,
błędy ludzkie, usterki techniczne, utratę ani opóźnienie transmisji danych, pominięcie, przerwy,
usunięcie, defekty, awarię łączy telefonicznych, komputerowych lub innej sieci, sprzętu
komputerowego, oprogramowania lub dowolnej ich kombinacji, niemożność uzyskania dostępu
do witryny Google, problemy z wysłaniem do witryny Google lub pobraniem z niej jakichkolwiek
materiałów związanych z Konkursem, a także spóźnione, utracone, skradzione, uszkodzone,
niewłaściwie skierowane, nieprawidłowe, zniekształcone, opóźnione, niedostarczone lub
niepełne Prace Konkursowe.
DECYDUJĄC SIĘ NA UDZIAŁ W KONKURSIE, UCZESTNIK ZGADZA SIĘ NA: (I)
AKCEPTACJĘ OSOBIŚCIE I ZA POŚREDNICTWEM SWOJEGO RODZICA LUB OPIEKUNA
PRAWNEGO WARUNKÓW OKREŚLONYCH W TYM REGULAMINIE KONKURSU,
ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PODPORZĄDKOWANIA DECYZJOM PODJĘTYM PRZEZ
PODMIOTY PROWADZĄCE KONKURS, BEZ USZCZERBKU DLA JAKIEGOKOLWIEK
ROSZCZENIA SKIEROWANEGO DO SĄDU; (II) GWARANTUJE OSOBIŚCIE I ZA
POŚREDNICTWEM SWOJEGO RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO, ŻE KWALIFIKUJE
SIĘ DO UDZIAŁU W TYM KONKURSIE; ORAZ (III) ZGADZA SIĘ OSOBIŚCIE I ZA
POŚREDNICTWEM SWOJEGO RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO Z TYM, ŻE
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO I Z
WYJĄTKIEM OBRAŻEŃ CIAŁA ORAZ ŚMIERCI WYNIKAJĄCYCH Z ZANIEDBANIA
ZWOLNIONYCH STRON ZWOLNIONE STRONY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, STRATY, ZOBOWIĄZANIA PRAWNE ORAZ SZKODY (W
TYM UZASADNIONE KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ I WYDATKI) WYSUWANE WOBEC
DOWOLNEJ Z NICH, PONIESIONE LUB POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM,

AKCEPTACJĄ LUB NIEWŁAŚCIWYM WYKORZYSTANIEM JAKICHKOLWIEK
MATERIAŁÓW LUB PODCZAS PRZYGOTOWAŃ DO JAKICHKOLWIEK ZAJĘĆ
ZWIĄZANYCH Z KONKURSEM, UCZESTNICTWA W NICH ANI DOJAZDU NA TE ZAJĘCIA
LUB Z POWROTEM, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, JAKIEKOLWIEK OBRAŻENIA
CIELESNE, SZKODY, ŚMIERĆ LUB WYPADEK W ODNIESIENIU DO OSOBY BĄDŹ
MAJĄTKU LUB WYNIKŁE Z NARUSZENIA PRZEZ UCZESTNIKA JAKIEJKOLWIEK
UMOWY LUB GWARANCJI ZWIĄZANEJ Z KONKURSEM, W TYM NINIEJSZEGO
REGULAMINU KONKURSU. WSZELKIE PRÓBY ZMIERZAJĄCE DO CELOWEGO
USZKODZENIA JAKIEJKOLWIEK WITRYNY INTERNETOWEJ LUB ZAKŁÓCENIA
PRAWIDŁOWEGO PRZEBIEGU KONKURSU STANOWIĄ NARUSZENIE PRAWA I W
PRZYPADKU ZAISTNIENIA TAKICH DZIAŁAŃ PODMIOTY PROWADZĄCE KONKURS
ORAZ KAŻDY Z ICH LICENCJOBIORCÓW ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO UBIEGANIA
SIĘ W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO O ODSZKODOWANIE
LUB INNE ZADOŚĆUCZYNIENIE (W TYM ZWROT KOSZTÓW OBSŁUGI PRAWNEJ) OD
OSÓB PODEJMUJĄCYCH TAKIE DZIAŁANIA. POMIMO PRZEGLĄDU KAŻDEJ PRACY
KONKURSOWEJ PRZEZ ADMINISTRATORA KONKURSU UCZESTNIK ROZUMIE ORAZ
ZGADZA SIĘ OSOBIŚCIE I ZA POŚREDNICTWEM SWOJEGO RODZICA LUB OPIEKUNA
PRAWNEGO PRZYJĄĆ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI ZAWARTE W
SWOJEJ PRACY KONKURSOWEJ ORAZ ZGADZA SIĘ POKRYĆ WSZELKIE SZKODY LUB
KOSZTY BĘDĄCE WYNIKIEM ROSZCZEŃ LUB ŻĄDAŃ ZGŁOSZONYCH PRZEZ OSOBĘ
TRZECIĄ W ZWIĄZKU Z TREŚCIĄ JEGO PRACY KONKURSOWEJ. ZGODNIE Z
ARTYKUŁEM 1229 WŁOSKIEGO KODEKSU PRAWA CYWILNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA SZKODY WYNIKŁE Z POPEŁNIENIA CELOWEGO WYKROCZENIA LUB RAŻĄCEGO
ZANIEDBANIA PRZEZ ZWOLNIONE STRONY NIE PODLEGA OGRANICZENIU.
10. WARUNKI OGÓLNE: We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, w tym interpretacji
i zastosowania niniejszego Regulaminu, decyzje podjęte przez Podmioty Prowadzące Konkurs
oraz Panel Jurorów mają charakter ostateczny i wiążący (bez uszczerbku dla jakiegokolwiek
roszczenia skierowanego do sądu). Podmioty Prowadzące Konkurs mogą kontaktować się
z Potencjalnymi Finalistami i Potencjalnymi Zwycięzcami oraz ich rodzicami lub opiekunami
prawnymi za pośrednictwem poczty email. W przypadku sporu dotyczącego tożsamości
Uczestnika na podstawie adresu email Uczestnik, którego tożsamość jest kwestionowana,
może zostać zdyskwalifikowany, w zależności od uznania Podmiotów Prowadzących Konkurs.
Podmioty Prowadzące Konkurs zastrzegają sobie prawo, według własnego uznania, do
zdyskwalifikowania jakiejkolwiek osoby, która manipuluje procedurą uczestnictwa lub
materiałami dotyczącymi uczestnictwa bądź w inny sposób zakłóca prawidłowy proces
administrowania Konkursem lub narusza niniejszy Regulamin, oraz do unieważnienia
wszystkich powiązanych Prac Konkursowych i głosów. Podmioty Prowadzące Konkurs mogą
anulować, zmodyfikować lub zawiesić Konkurs (lub jego część) z powodu zdarzenia
spowodowanego siłą wyższą lub innego zdarzenia pozostającego poza kontrolą Podmiotów
Prowadzących Konkurs, według uznania Podmiotów Prowadzących Konkurs. W przypadku
rozwiązania Konkursu i po uzyskaniu zatwierdzenia przez RACJ w Quebecu Sponsor i
Administrator Konkursu zastrzegają sobie prawo, według własnego uznania, do wyznaczenia
Finalistów lub Zwycięzców Konkursu (w zależności od sytuacji) na podstawie wszystkich
niebudzących podejrzeń Prac Konkursowych zakwalifikowanych do konkursu, a otrzymanych do
dnia takiego działania i na podstawie opisanej w niniejszym regulaminie procedury oceniania.
Uczestnik niniejszym osobiście i za pośrednictwem swojego rodzica lub opiekuna prawnego

uznaje i zgadza się z tym, że relacja pomiędzy nim a Podmiotami Prowadzącymi Konkurs nie
jest oparta na poufności, powiernictwie ani wyłączności, nie ma żadnego innego, specjalnego
charakteru, a jego decyzja o zgłoszeniu Pracy Konkursowej nie stawia Podmiotów
Prowadzących Konkurs w innej pozycji w stosunku do Uczestnika niż pozycja ogółu
społeczeństwa w odniesieniu do elementów Pracy Konkursowej, z wyjątkiem aspektów
określonych w niniejszym Regulaminie.
11. PODOBNE POMYSŁY:
Uczestnik rozumie i przyjmuje do wiadomości osobiście oraz za pośrednictwem swojego
rodzica lub opiekuna prawnego, że: i) Podmioty Prowadzące Konkurs mają szeroki dostęp do
pomysłów, historii, projektów, filmów, taśm, nagrań wideo i innych materiałów, a nowe pomysły
są nieustannie im przedkładane lub opracowywane przez ich własnych pracowników; ii) wiele
pomysłów i historii może być konkurencyjnych, podobnych lub identycznych w stosunku do
treści zawartych w Pracy Konkursowej lub do tematu, pomysłu, fabuły, formatu lub pod innym
względem; iii) Uczestnik nie jest uprawniony do żadnego wynagrodzenia z tytułu wykorzystania
przez Podmioty Prowadzące Konkurs jakichkolwiek podobnych lub identycznych materiałów,
które wpłynęły lub mogą wpłynąć do Podmiotów Prowadzących Konkurs lub pochodzących
z innych źródeł. Z wyjątkiem, gdy jest to zabronione przez prawo, Uczestnik uznaje i zgadza się
z tym, że Zwolnione Strony nie mają i nie będą mieć w przyszłości zobowiązań ani ponosić
odpowiedzialności prawnej bezpośredniej ani pośredniej, dodatkowej, za cudze czyny lub
innego rodzaju w odniesieniu do naruszenia lub ochrony praw autorskich posiadanych przez
Uczestnika w związku z Pracą Konkursową. Ponadto Uczestnik uznaje, że w odniesieniu do
dowolnego roszczenia zgłoszonego przez niego, dotyczącego lub wynikającego
z rzeczywistego lub domniemanego wykorzystania przez Podmioty Prowadzące Konkurs
dowolnej Pracy Konkursowej lub innego materiału przedłożonego w związku z Konkursem,
ewentualna wyrządzona mu szkoda nie będzie nieodwracalna ani wystarczająca, by
upoważniać go do zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu sądowego lub innych środków,
zakłócania, opóźniania lub przerywania produkcji, rozpowszechniania, prezentacji lub
wykorzystania w inny sposób dowolnej produkcji opartej na Pracy Konkursowej. Prawa
Uczestnika i wyrównanie szkody w takim przypadku są ściśle ograniczone do zadośćuczynienia
za straty w drodze procesu sądowego.
12. DANE OSOBOWE:
Bez ograniczeń Sekcji 8 (Prawo własności do Pracy Konkursowej/przyznanie praw) powyżej
dane osobowe Uczestnika będą używane zgodnie z zasadami polityki prywatności Google
zamieszczonej na stronie http://www.google.com/intl/en/privacy.html,,, włącznie z
przekazywaniem aktualnych informacji dotyczących uczestnictwa Uczestnika w Konkursie,
proszeniem Uczestnika o udział w ankietach, których celem jest poprawa Konkursu, a także w
innych celach zgodnie z niniejszym Regulaminem. Uczestnik osobiście i za pośrednictwem
swojego rodzica lub opiekuna prawnego udziela wyraźnej zgody na użycie jego danych
osobowych w takim celu. Sponsor nie sprzeda, nie przekaże ani nie ujawni w inny sposób
zebranych danych osobowych osobom trzecim oprócz osób trzecich niezbędnych do
zrealizowania wyżej wymienionych celów, chyba że Uczestnik udzieli uprzednio wyraźnej zgody
na otrzymywanie dodatkowych informacji od sponsora lub osoby trzeciej. Uczestnik ma prawo
do uzyskiwania dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji oraz usuwania. Zgodnie
ze stosownymi przepisami prawnymi Uczestnik ma również prawo, w pewnych okolicznościach,
do odmowy udzielenia zgody na zbieranie danych. Aby skorzystać z tego prawa, należy

skontaktować się pisemnie z Google LLC, Attn: Google Science Fair 2018, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Administratorem i odbiorcą danych jest Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.
Do wiadomości mieszkańców Unii Europejskiej podaje się, że dane Uczestników zostaną
przesłane w celu administrowania Konkursem poza teren Unii Europejskiej do
następujących krajów: Stanów Zjednoczonych, Australii i innych krajów, które nie
zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony określonego przepisami dotyczącymi
ochrony danych w Unii Europejskiej. Podejmiemy wszelkie uzasadnione działania, aby
zapewniać bezpieczeństwo danych osobowych oraz aby transfer ten odbywał się zgodnie
z zasadami Polityki prywatności Google oraz niniejszym Regulaminem. Decydując się na
udział w Konkursie, Uczestnik zgadza się na taki transfer.
13. WYBÓR PRAWA: Konkurs ten podlega wyłącznie prawu obowiązującemu w Stanach
Zjednoczonych oraz odpowiednim przepisom prawa federalnego, stanowego i lokalnego, chyba
że stosowne przepisy prawne w lokalizacji zarejestrowanego użytkownika stanowią inaczej. Z
wyjątkiem sytuacji zabronionych przez prawo wszystkie wystąpienia na drogę sądową lub
roszczenia związane z tym Konkursem muszą być rozpatrywane przez sąd kompetentnej
jurysdykcji w okręgu Santa Clara w stanie Kalifornia.
14. UWAGI DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW:
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie zawarte w niniejszym Regulaminie jest nieważne
w świetle prawa obowiązującego w danym kraju, będzie ono miało zastosowanie tylko
w dozwolonym zakresie. Poza zobowiązaniami podatkowymi określonymi w tym
Regulaminie Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do zgłoszenia dochodu oraz,
w odpowiednich przypadkach, opłacenia wszystkich podatków wynikających z prawa
obowiązującego w kraju zamieszkania Zwycięzców. Przystępując do Konkursu, Uczestnik
niniejszym wyraźnie akceptuje to, że w kwestiach związanych z interpretacją, realizacją
i stosowaniem tego regulaminu zastosowanie będą miały przepisy prawa Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej, a ponadto Uczestnik wyraźnie zgadza się na stosowanie
właściwości sądów w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej oraz wyraźnie zrzeka się prawa do dochodzenia praw w innych sądach
właściwych dla niego miejscowo ze względu na jego obecne lub przyszłe miejsce zamieszkania
lub z jakiejkolwiek innej przyczyny.
A. Kanada: Wyłącznie w stosunku do mieszkańców Quebecu (Kanada) zastosowanie mają
wszystkie wymogi prawne La Regie des Alcools des Courses et des Jeux („Regie”). Jeżeli
Zwycięzcą Konkursu zostanie mieszkaniec Kanady, może być wymagane pisemne przypisanie
wszelkich praw autorskich odpowiedniemu Podmiotowi Prowadzącemu Konkurs. Wszelkie
spory prawne dotyczące prowadzenia i organizacji konkursu publicznego mogą zostać
przedłożone do Regie w celu rozstrzygnięcia. Wszelkie spory prawne dotyczące przyznania
nagrody mogą zostać przedłożone do Regie wyłącznie w celu ułatwienia stronom osiągnięcia
ugody.
B. Meksyk: Przystępując do Konkursu, Uczestnik zamieszkały na terenie Meksyku zgadza się
podlegać prawu Stanów Zjednoczonych i jurysdykcji kompetentnych sądów w hrabstwie Santa
Clara w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych w kwestiach związanych z interpretacją,

działaniem i stosowaniem tego regulaminu oraz zgadza się nie powoływać się w powyższych
kwestiach na jakąkolwiek inną jurysdykcję z tytułu obecnego lub przyszłego miejsca
zamieszkania ani z jakiejkolwiek innej przyczyny.
C. Niemcy: Nic nie wyłącza odpowiedzialności Uczestnika ani odpowiedzialności Podmiotów
Prowadzących Konkurs za spowodowanie utraty życia, obrażenia ciała i uszczerbku na zdrowiu
oraz za celowe i rażące zaniedbania, a także za nieuczciwe zatajenie wad lub naruszenie
gwarancji jakości („Beschaffenheitsgarantie”). W przypadku lekkiego zaniedbania Uczestnik
i PODMIOTY PROWADZĄCE KONKURS ponoszą odpowiedzialność tylko za naruszenie
zasadniczych zobowiązań („Kardinalpflichten”, co oznacza te zobowiązania, które muszą zostać
dotrzymane w celu prawidłowego wykonania umowy oraz zobowiązania jednej strony, od
których zależna jest druga strona). W takich przypadkach odpowiedzialność prawna jest
ograniczona do wszelkich strat i szkód, które były racjonalnie przewidywalne od chwili wejścia
w życie NINIEJSZEJ UMOWY.
D. Prawo legalnych mieszkańców Włoch do wycofania się z Konkursu: Jeżeli Uczestnik jest
konsumentem w rozumieniu artykułu 64 włoskiego Kodeksu Konsumenta, przysługuje mu okres
dziesięciu (10) dni roboczych na wycofanie swojej Pracy Konkursowej z Konkursu bez
poniesienia z tego tytułu żadnej kary ani wszczęcia postępowania sądowego. Skorzystać z tego
prawa można, wysyłając pismo na adres sciencefair@google.com, w którym Uczestnik wyraża
wolę wycofania swojej Pracy Konkursowej (pod warunkiem wysłania również potwierdzenia
listem poleconym w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin) nie później niż dziesięć (10) dni od
daty zgłoszenia Pracy Konkursowej.
15. LISTA LAUREATÓW KONKURSU:
Nazwiska Regionalnych i Światowych Zwycięzców Konkursu zostaną zamieszczone w Witrynie
Konkursu w maju 2019 r. lub w zbliżonym terminie.
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