
REGULAMIN  UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SPÓJRZ NA KOPERNIKA 
 

Projekt Spójrz na Kopernika, zwana dalej Projektem jest formą działalności dydaktycznej  
i popularyzatorskiej  Klubu Myśli Naukowej De Revolutionibus, który jest koordynatorem 
Projektu. Organizatorami projektu są Obserwatorium Astronomiczne CWINT oraz  firma 
Delta Optical. 
 

Cel Projektu 
1. Uczczenie pamięci Wielkiego Polskiego Astronoma  w 550 rocznicę Jego urodzin poprzez 
zgłębienie wiedzy o działalności Kopernika  i jego dziele  De Revolutionibus  oraz  rozwijanie 
zainteresowań astronomią i naukami pokrewnymi. 
2. Kształtowanie i rozwijanie  umiejętności samodzielnego  zdobywania wiedzy, prowadzenia 
obserwacji astronomicznych, raportowania i prowadzenia dokumentacji. 
3. Rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów 
zainteresowań 
 
 

Adresaci projektu  
Projekt skierowany jest do młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych  tj. do wszystkich, którzy 
chcą poszerzyć  i pogłębić swoją wiedze o odkryciu Kopernika i chcą zrozumieć jak tego 
dokonał oraz tych których interesuje wiedza i szukanie odpowiedzi na zagadki 
Kosmosu.  Preferowaną formą uczestnictwa jest stworzenie Zespołów Projektowych 
składającego się  z dzieci/młodzieży wraz z nauczycielem/opiekunem/ rodzicami. 
 
 

Sposób realizacji projektu  
1. Projekt będzie realizowany w dłużej mierze poprzez samodzielną realizację przez 
Uczestników bądź Zespoły Projektowe określonych zadań i działań. Tematy/zadania mogą 
mieć różną  formę  tj. zapoznanie się z określonym tekstem, jego analizą i zrozumieniem, 
przeprowadzenie dziennych/nocnych obserwacji astronomicznych, wykonanie określonych 
instrumentów astronomicznych.  
2. W celu zrealizowania danego działania  Uczestnicy/Zespoły Projektowe  będą otrzymywać 
drogą mailową lub poprzez stronę internetową szczegółowy opis działania, niezbędne 
informacje,  materiały i opracowania.  
3. Uczestnicy/Zespoły Projektowe będą mogli konsultować działania w czasie  uzgodnionych 
spotkań w CWINT lub poprzez wirtualne spotkania z użyciem systemów 
wideokonferencyjnych.  
4. W czasie realizacji projektu przewidziano wspólne spotkania/obserwacje astronomiczne  
w Obserwatorium Astronomicznym CWINT oraz wyjazdy do instytucji i ośrodków związanych 
z tematyką realizowanego Projektu.  
6. Uczestnicy, Zespoły Projektowe będą prowadzili  DZIENNIK  w którym będą raportowane  
i zapisywane wszystkie ważniejsze  działania w tym zamieszczane szkice, rysunki, zdjęcia  
i obliczenia. 
6. Projekt czasowo obejmie dwie równonoce i dwa przesilenia słoneczne  czyli będzie trwał 
około roku czasu. 
 
 



Zasady uczestnictwa 
1. Udział w Projekcie jest dobrowolną  decyzją Uczestnika lub Uczestników tworzących 
Zespoły Projektowe.  
2. Udział w  Projekcie  jest nieodpłatny. Uczestnicy/ Zespoły Projektowe pokrywają  we 
własnym zakresie niezbędne  koszty związane z  zakupem ewentualnych materiałów do 
wykonania instrumentów astronomicznych bądź związanych z zaplanowanymi  wyjazdami. 
3. Podstawą wzięcia udziału Projekcie  jest przesłanie wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego.  Przesłanie Zgłoszenia oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego 
Regulaminu.  
4. Wypełniając formularz, o którym mowa w pkt 3.  dorośli Uczestnicy projektu oraz 
Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci i młodzieży  wyrażają jednocześnie zgodę na: 
a) gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz Rodziców/Opiekunów 
prawnych Uczestnika niezbędnych do realizacji Projektu 
b) wykorzystanie wizerunku Uczestnika w materiałach o charakterze informacyjnym, 
promocyjnym oraz na stronie internetowej Organizatora. 
 
.  

Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia określonych działań  

z przyczyn niezależnych od Organizatora 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parzynów, Wielkopolska Południowa,  10 lutego 2023r. 


