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REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH
W PRÓBNEJ MATURZE / DIAGNOZIE MATURALNEJ
Z BIOLOGII
ORGANIZOWANEJ PRZEZ NEURON-matura z biologii
(zwany dalej: Regulaminem)

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w próbnej maturze / diagnozie maturalnej
z biologii organizowanej przez NEURON-matura z biologii (zwany dalej: Organizatorem).
2. Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie Organizatora www.maturaneuron.pl, a wszelkie pytania i /
lub wątpliwości można zgłaszać pisząc na adres mailowy: info@maturaneuron.pl
3. Udział w próbnej maturze / diagnozie maturalnej z biologii jest płatny.
4. Przebieg formalności należy do kompetencji Organizatora.
5. Niniejszy regulamin pozostaje udostępniony do wiadomości publicznej.
6. Uczestniczenie wiąże się z dostępem do urządzenia elektronicznego zdolnego do otwierania plików o rozszerzeniu
.pdf.
7. Uczestniczenie wiąże się z dostępem do Internetu.
7.1. Uczestniczenie wiąże się z posiadaniem konta na portalu społecznościowym Facebook.
7.1.1. Posiadania konta na portalu, o którym mowa w punkcie 7.1. wiąże się z akceptacją wewnętrznych
przepisów i regulaminów obowiązujący na tymże portalu.
8. Organizator zapewni Uczestnikowi dostęp do autorskiego arkusza maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym,
który zgodny jest z aktualnie obowiązującą podstawą programową nauczania biologii na IV etapie edukacyjnym.
9. Organizator zapewni Uczestnikowi sprawdzenie przesłanego przez Uczestnika arkusza zgodnie z najlepszą wiedzą
i umiejętnościami Organizatora.
9.1. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nadesłanych arkuszy powołanej przez niego Komisji
Oceniającej, której prace bezpośrednio będzie nadzorował.
10. Organizator zapewni Uczestnikowi wykaz poszczególnych zadań z punktacją uzyskaną przez Uczestnika.
10.1. Organizator zapewni Uczestnikowi, dobrowolną, odpłatną możliwość indywidualnej konsultacji
wszystkich swoich odpowiedzi.
10.1.1 Opłata, o której mowa w punkcie 10.1. zostanie ustalona indywidualnie przez Organizatora.
11. Organizator zapewni Uczestnikowi możliwość zadawania pytań do swoich odpowiedzi na specjalnie stworzonej
w tym celu grupie edukacyjnej na portalu Facebook.
11.1. Organizator nie gwarantuje, że ustosunkuje się do wszystkich pytań zadawanych przez Uczestnika.
12. Wynik uzyskany z próbnej matury / diagnozy maturalnej z biologii NEURON jest ostateczny i służy wyłącznie
celom diagnostycznym.
13. Wynik uzyskany z próbnej matury / diagnozy maturalnej z biologii NEURON nie może być podstawą żadnych
roszczeń ze strony Uczestnika.
14. Organizator nie udostępnia Uczestnikowi „Schematu oceniania rozwiązań zadań”.
§2
Uczestnicy
1. Udział w próbnej maturze / diagnozie maturalnej z biologii NEURON może wziąć uczeń szkoły niepublicznej lub
publicznej (zwany dalej: Zainteresowanym), której dyrektor lub nauczyciel prowadzący przedmiot nie dokonał
zgłoszenia w jego imieniu lub w imieniu oddziału, do którego uczęszcza uczeń w chwili zgłoszenia.
2. Udział w próbnej maturze / diagnozie maturalnej z biologii NEURON może wziąć osoba (zwana dalej:
Zainteresowanym) poprawiająca maturę, niezwiązana już z żadną placówką Oświaty.
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§3
Zasady naboru
1. Informacja o naborze zamieszczona jest na stronie internetowej https://maturaneuron.pl/informator-probna-maturaz-biologii-neuron
2. Informacja o naborze zostaje zamieszczona najpóźniej pół miesiąca przed planowanym terminem realizacji arkusza
(por. § 3 punkt 8).
3. Limit miejsc dla chcących wziąć udział w próbnej maturze / diagnozie maturalnej z biologii NEURON ustala
Organizator za podaniem tego do wiadomości publicznej przed okresem rozpoczęcia naboru.
4. Nabór osób chcących wziąć udział w próbnej maturze z biologii NEURON odbywa się drogą elektroniczną i z uwagi
na limit, o którym mowa w § 3 punkt 3 na zasadzie: „kto pierwszy, ten lepszy”.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) limitu miejsc w trakcie trwania naboru.
6. Osoby zainteresowane udziałem, spełniające podstawowy warunek uczestnictwa, jeden z dwóch wymienionych w §
2 zobowiązane są wypełnić i przesłać do Organizatora Formularz zgłoszeniowy.
7. Kolejne czynności związane z naborem, są następujące:
7.1. zgłoszenie się do przyjęcia do grupy na Facebooku podanej przez Organizatora.
7.2. wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 3 punkt 6.
7.3. potwierdzenie swojego adresu e-mail podanego w Formularzu zgłoszeniowym.
7.3.1. pomyślne spełnienie czynności, o których mowa w § 3 pkt.: 7 powoduje zmianę statusu osoby
z Zainteresowanego na Uczestnika (zwanego dalej: Uczestnikiem).
8. Dzień upublicznienia arkusza maturalnego Uczestnikom wyznacza Organizator.
9. Uczestnicy pobierają arkusz próbnej matury z biologii NEURON ze strony wskazanej przez Organizatora.
10. Arkusz maturalny znajduje się w pliku komputerowym o rozszerzeniu .pdf i zabezpieczony jest hasłem.
§4
Opłaty
1. Udział w próbnej maturze z biologii NEURON wynosi 55,00 zł od osoby.
2. Udział w Diagnozie maturalnej z biologii NEURON wynosi 50,00 zł od osoby.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany cen (zwiększenia lub zmniejszenia), o których mowa w § 4 punkt 1 i 2
przed rozpoczęciem naboru.
4. Organizator może przewidzieć dla Uczestników promocje i kody rabatowe (maksymalnie: -20% ceny początkowej)
z tytułu uczestnictwa w próbnej maturze / diagnozie maturalnej z biologii NEURON.
5. Opłatę, której wysokość jest zgodna z § 4 pkt.: 1 lub 2 lub, która została zmieniona i ustalona na podstawie § 4 pkt.
3 należy uiścić w całości, jednym przelewem bankowym na numer konta bankowego Organizatora, który podany będzie
w Formularzu zgłoszeniowym.
6. Na wniosek Uczestnika, Organizator może wystawić potwierdzenie otrzymania przelewu lub fakturę VAT.
7. Uiszczona kwota, o której mowa w § 4 punkt: 1, 2 i 3 może zostać zwrócona w całości Uczestnikowi przed datą
opublikowania przez Organizatora arkusza egzaminacyjnego (por.: § 3 punkt 8) i tylko w sytuacji jego pisemnej
rezygnacji z dalszego udziału wraz z dołączeniem potwierdzenia wykonania przelewu.
7.1. Zaleca się napisanie maila na adres e-mail: info@maturaneuron.pl o następującej treści:
„Na podstawie Regulaminu uczestnictwa uczniów i absolwentów szkół średnich w próbnej maturze / diagnozie maturalnej
z biologii Organizowanej przez NEURON-matura z biologii § 4 punkt 7 oraz § 4 punkt 7.1. zwracam się z prośbą o zwrot
uiszczonej przeze mnie kwoty na podstawie § 4 pkt.: 1–3 z powodu mojej rezygnacji w próbnej maturze / diagnozie
maturalnej z biologii NEURON.”

7.2. Kwota zostanie zwrócona w całości.
7.3. Kwota może zostać zwrócona tylko i wyłącznie na dane i numer konta bankowego, z które Organizator
uzyskał uprzednio płatność.
7.3.1 Po uprzednim poinformowaniu przez Organizatora Uczestnika, Uczestnik może zrezygnować ze
zwrotu gotówki na rzecz otrzymania przez niego Zestawów arkuszy maturalnych z biologii NEURON
(zwanych dalej: Produktem), które w całości lub w części będą stanowiły ekwiwalent wysokości kwoty
wpłaconej z tytułu uczestniczenia w próbnej maturze / diagnozie maturalnej z biologii NEURON.
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7.3.2. Jeśli wartość produktu, o którym mowa w punkcie 7.3.1. niniejszego paragrafu będzie niższa od
wysokości kwoty wpłaconej z tytułu uczestniczenia w próbnej maturze / diagnozie maturalnej z biologii
NEURON Organizator zwróci Uczestnikowi różnicę ceny.
7.3.3. Jeśli wartość produktu, o którym mowa w punkcie 7.3.1. niniejszego paragrafu będzie wyższa od
wysokości kwoty wpłaconej z tytułu uczestniczenia w próbnej maturze / diagnozie maturalnej z biologii
NEURON Organizator zaproponuje Uczestnikowi dopłatę przez Uczestnika brakującej kwoty będącej
różnicą pomiędzy wartością produktu, a dokonaną opłatą, której wysokość jest zgodna z § 4 pkt.: 1 lub
2 lub, która została zmieniona i ustalona przez Organizatora (por.: § 4 pkt.: 3).
7.3.4. Przekazanie produktu wiąże się z akceptacją przez Uczestnika, Regulaminu sprzedaży plików
cyfrowych, który znajduje się na stronie internetowej:
https://maturaneuron.pl/regulamin
8. Uiszczona kwota nie zostanie zwrócona Uczestnikowi, jeśli zrezygnuje on ze swojego dalszego udziału po dacie
udostępnienia arkusza przez Organizatora.
9. Uiszczona kwota nie zostanie zwrócona Uczestnikowi, jeśli zostanie on wykluczony, przez Organizatora po dacie
udostępnienia arkusza przez Organizatora, z uczestnictwa w oparciu o § 6 pkt.: 10.
10. Uiszczona kwota, o której mowa w § 4 punkt: 1, 2 i 3 może zostać zwrócona w całości Uczestnikowi po dacie
udostępnienia Uczestnikom arkusza przez Organizatora (por. § 3 punkt 8), o ile Uczestnik znajdzie i przedstawi
Organizatorowi inną osobę chętną, w zamian za Uczestnika, wziąć udział w próbnej maturze / diagnozie maturalnej
z biologii NEURON.
10.1. Osoba musi spełniać warunki przedstawione w § 2 i wykonać czynności, o których mowa w § 3 pkt.: 6,
7.
§5
Zasady udziału w próbnej maturze / diagnozie maturalnej z biologii NEURON
1. Organizator nie zapewnia Uczestnikom oprogramowania niezbędnego do otwarcia pliku, o którym mowa w § 3 punkt
10.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu elektronicznego, powstałe na
jakimkolwiek z etapów zgłaszania się i / lub uczestniczenia w próbnej maturze / diagnozie maturalnej z biologii
NEURON.
3. Organizator zapewnia Uczestnikom dostęp do pliku sprawdzonego w programie antywirusowym.
4. Kolejne czynności związane z udziałem przebiegają po pomyślnym wykonaniu czynności, o których mowa w § 3
punkt 6 i 7 są następujące:
4.1. wygenerowanie swojego hasła niezbędnego do otwarcia arkusza.
4.2. odesłanie rozwiązanego arkusza Pocztą Polską (lub inną firmą kurierską) listem poleconym (lub inną formą
przesyłki) na adres podany przez Organizatora w Biuletynie Informacyjnym lub w formie skanu na adres email: info@maturaneuron.pl
4.2.1. termin, do którego należy odesłać arkusz (por. punkt 4.2.) ustala i podaje Organizator przed
rozpoczęciem naboru.
4.3. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zapoznanie się i akceptację treści przedstawionych
w Biuletynie Informacyjnym.
5. Organizator zaleca wysłanie arkusza listem poleconym.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie listu, gdy ten przebywa u firmy kurierskiej.
7. Organizator, po otrzymaniu listu (lub pliku) poinformuje Uczestnika o tym fakcie najpóźniej, w przeciągu: 48 godz.
od chwili wpłynięcia listu (lub pliku) dla dni roboczych.
8. Z uwagi na konieczność odesłania wypełnionego arkusza egzaminacyjnego w terminie ustalonym odgórnie przez
Organizatora (por. punkt 4.2.1. niniejszego paragrafu) znaczenie decydujące ma data stempla pocztowego / nadania.
9. Prace nadesłane po przekroczeniu terminu, o którym mowa § 5 pkt. 4.2.1 mogą nie być brane pod sprawdzanie
i ocenę.
9.1. Uczestnik, którego praca dotrze do Organizatora z datą wysłania / nadania późniejszą niż ta określona
i podana na podstawie punktu 4.2.1. tego paragrafu zostaje wykluczony z dalszego uczestnictwa, bez
ostrzeżenia.
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10. Uczestnik, którego praca zostanie wysłana / nadana przed terminem, o którym mowa w punkcie 4.2.1. tego paragrafu
ale nie zostanie dostarczona do Organizatora zostaje wykluczony z udziału, bez ostrzeżenia.
10.1. Uczestnik, który został wykluczony na podstawie § 5 pkt. 10 może zwrócić się do Organizatora z prośbą
o ponowne uczestnictwo, po przedstawieniu potwierdzenia wysłania / nadania listu, wysłania pliku.
11. Uczestnik, który nie wyśle swojej pracy zostaje wykluczony z udziału, bez ostrzeżenia.
11.1. Uczestnik, który został wykluczony na podstawie § 5 pkt.: 11 nie ma możliwości ponownego uczestnictwa
w próbnej maturze / diagnozie maturalnej z biologii NEURON w sesji, z której został wykluczony.
§6
Prawa autorskie i pokrewne Organizatora
1. Uczestnikowi zostaje udostępniony arkusz egzaminacyjny na zasadzie wyłączności.
2. Uczestnik nie jest upoważniony do przekazywania osobom postronnym ani powielania w jakikolwiek sposób (w tym
umieszczania na portalach, forach czy stronach internetowych) plików przekazanych przez Organizatora.
3. Wszystkie pliki przekazane przez Organizatora Uczestnikowi objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4
lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie.
4. Uczestnik ma obowiązek korzystać z pliku wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
5. Uczestnik ma możliwość wydruku przekazanego mu pliku.
5.1. Zasady korzystania z takiego wydruku są tożsame z §6.
6. Uczestnik w szczególności nie jest uprawniony do:
6.1. rozpowszechniania pliku w formie elektronicznej, w całości lub we fragmentach.
6.2. rozpowszechniania treści pliku po jego wydrukowaniu w całości lub we fragmentach (także opracowań
wydruku).
6.3. utrwalania lub zwielokrotniania plików (tworzenia kopii) w celu ich rozpowszechniania.
6.4. komercyjnego wykorzystywania pliku.
6.5. komercyjnego wykorzystywanie treści pliku.
6.6. wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści pliku.
6.7. zmiany nazwy pliku (domyślnie: „Arkusz 0X202Y”, gdzie X – oznacza miesiąc publikacji, a Y – ostatnia cyfrę
roku publikacji).
6.8. (w przypadku wydruku do jego) ponownego przedruku, zmiany treści czy udostępniania osobom
nieuprawnionym.
7. Uczestnik jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z pliku w sposób niezgodny
z prawem oraz niniejszym regulaminem.
8. Uczestnikowi zabrania się podejmowania czynności związanych z deszyfracją pliku i/lub zmianą jego formatu
(domyślenie: .pdf).
9. Prawem autorskim objęte są również kopie pliku pierwotnego, to znaczy tego, który został udostępniony przez
Organizatora Uczestnikowi.
10. W przypadku wykrycia przez Organizatora naruszeń ze strony Uczestnika, łamiącego zasady ujęte w § 6 pkt.: 2, 4,
6 – 8 Organizator ze skutkiem natychmiastowym wyklucza jego dalszy udział na zasadzie określonej w § 4 pkt: 9, bez
ostrzeżenia.
11. W przypadku wykrycia przez Sprzedającego naruszeń ze strony Uczestnika, łamiącego zasady § 6 Organizator może
dochodzić swoich praw oraz może skorzystać z roszczeń wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
12. Zadania egzaminacyjne z arkusza próbnej matury z biologii NEURON można analizować indywidualnie
z nauczycielem lub / i korepetytorem.

§7
Dokumenty zgłoszeniowe
1. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem:
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https://docs.google.com/forms/d/1xjfZRvawOd2kzL8xWluk0FnWQ5G4AvD0DvaGWyBZrqw/edit?usp=sharing
§8
Ochrona danych osobowych Uczestnika
1. Po przesłaniu Formularza zgłoszeniowego, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
(adres e-mail, imię oraz nazwisko) w myśl ustawy O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (por.: Dz.U.
z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) na potrzeby przebiegu próbnej matury / diagnozy maturalnej z biologii NEURON
i procesy statystyczne.
2. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do dokonania ich zmiany oraz żądania
usunięcia.
§9
Postanowienia końcowe
1. Osoba akceptująca Regulamin uczestnictwa w próbnej maturze / diagnozie maturalnej z biologii NEURON
oświadcza, że zapoznała się z nim i akceptuje w niezmienionej formie wszystkie jego punkty i podpunkty.
2. Do punktów i podpunktów zawartych w tym Regulaminie nie przysługuje zgłoszenie zażalenia.
3. Regulamin może zostać zaakceptowany jedynie w niezmienionej formie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu za podaniem tego do wiadomości publicznej.
5. Organizator nie może zmienić Regulaminu w trakcie trwania naboru i najbliższej, następującej po nim sesji.
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