
                                                   
 

Regulamin Konkursu  

„NAUKOWCY SĄ WŚRÓD NAS” 
  

I. Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu plastycznego „NAUKOWCY SĄ WŚRÓD NAS”, zwanego dalej 
KONKURSEM, jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, zwany 
dalej ORGANIZATOREM.  

II. Konkurs 

1. KONKURS organizowany jest w ramach Europejskiej Nocy Naukowców 2018 w 
Szczecinie. 

2. Celem KONKURSU jest promocja zawodu naukowca oraz popularyzacja wiedzy na 
temat różnych dziedzin naukowych. 

3. Udział w KONKURSIE jest bezpłatny. 

III. Uczestnicy Konkursu 

W KONKURSIE mogą brać udział przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych z 
województwa zachodniopomorskiego.  

W ramach KONKURSU wyodrębnione zostały trzy kategorie wiekowe uczestników:  

I kategoria: 6-7 lat 

II kategoria: 8-10 lat 

III kategoria: 11-13 lat  

IV. Organizacja Konkursu i wybór zwycięzców 

1. W KONKURSIE biorą udział wszystkie prace zgłoszone do KONKURSU  
spełniające wymagania formalne. 

2. Wyboru jednej zwycięskiej pracy i jednej wyróżnionej, w każdej kategorii wiekowej, 
dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Biuro Promocji 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.  

3. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień i 
nagród w KONKURSIE oraz rezygnacji z wyboru zwycięskiej i wyróżnionej pracy. 

4. Podstawowymi kryteriami oceny pracy będą: pomysłowość, oryginalność pracy oraz 
zaangażowanie Uczestnika w jej przygotowanie. 

V. Zasady zgłaszania prac konkursowych 

1. Uczestnik może zgłosić w KONKURSIE tylko jedną pracę konkursową, zwana dalej 
pracą. Autorem jednej pracy może być tylko jedna osoba. 



2. Praca może zostać wykonana dowolną techniką – malarstwo, grafika, rysunek, collage 
lub inne techniki na płaskim, trwałym podłożu o formacie min. A3 (297x420 mm) i nie 
większym niż A1 (594x 841). 

3. Praca powinna być związana z tematem i celem KONKURSU. Interpretacja tematu 
pracy zależy od pomysłu autora.  

4. Motywem przewodnim pracy powinno być hasło: „NAUKOWCY SĄ WŚRÓD NAS”.  

5. Do pracy winien być załączony krótki opis pracy.  

6. Każda dostarczona praca powinna być opatrzona na odwrocie imieniem, nazwiskiem, 
wiekiem autora oraz napisem: Konkurs „NAUKOWCY SĄ WŚRÓD NAS” organizowany 
w ramach Europejskiej Nocy Naukowców 2018 w Szczecinie”. 

7. Do pracy winna być dołączona karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie wyrażenia 
zgody wraz z klauzulą informacyjną -  zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO. 

8. Regulamin wraz z załącznikiem stanowiącym Kartę zgłoszeniową oraz Oświadczenie 
wyrażenia zgody wraz z klauzulą informacyjną jest dostępny na stronie:  

http://www.nocnaukowcow.zut.edu.pl/ 

9. Prawidłowo wypełniona Karta zgłoszeniowa i Oświadczenie wyrażenia zgody wraz z 
klauzulą informacyjną są niezbędne do zakwalifikowania pracy do postępowania 
konkursowego.  

10. Pracę i Kartę zgłoszeniową wraz z Oświadczeniem wyrażenia zgody i klauzulą 

informacyjną należy dostarczyć osobiście pod adres:  

Biuro Promocji ZUT 
ul. Ku Słońcu 140, pok. 102  

71-073 Szczecin  
 

lub pocztą na adres:  
 

Biuro Promocji ZUT 
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin   

z dopiskiem: EUROPEJSKA NOC NAUKOWCÓW 2018 – Konkurs 
 

11. Termin składania prac upływa 18 września 2018 r. W przypadku prac przesłanych  
pocztą liczy się data wpływu do Organizatora. 

12. Organizator KONKURSU nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe 
podczas przesyłki prac, a także za zabezpieczenie danych osobowych zawartych w 
przesyłce. 

13. Prace zniszczone lub niezgodne z Regulaminem nie będą brały udziału  
w KONKURSIE i zostaną trwale zniszczone. 



14. Przystąpienie do KONKURSU oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz 
akceptację wszystkich jego warunków. 

VI. Wyniki Konkursu i nagrody 

Wyniki KONKURSU zostaną ogłoszone na stronie internetowej 
http://www.nocnaukowcow.zut.edu.pl/  w dniu 25 września 2018 r. 

1. Opiekun prawny małoletniego dziecka oświadcza, iż uczestnik KONKURSU posiada 
majątkowe prawa autorskie do pracy w zakresie niezbędnym do udzielania 
Organizatorowi licencji niewyłącznej do jej wykorzystywania na następujących polach 
eksploatacji: 

1) zwielokrotnienie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową,  

2) wprowadzenie do obrotu poprzez użyczanie egzemplarza podmiotom 
współorganizującym Konkurs, 

3) wprowadzenie do pamięci komputera, 
4) publiczna prezentacja i wyświetlanie utworu, 
5) umieszczenie w sieci Internet na stronie www.nocnaukowcow.zut.edu.pl. 

2. W chwili ogłoszenia wyników  KONKURSU, w sposób o którym mowa w ust. 1, 
Laureaci i Wyróżnieni w KONKURSIE udzielają Organizatorowi Konkursu licencji, o 
której mowa w ust. 2. Wzór oświadczenia stwierdzającego  udzielenie licencji stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

3. Wypełnione i podpisane oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, należy doręczyć 
Organizatorowi: 

1) w wersji elektronicznej na adres mailowy: Mateusz.lipka@zut.edu.pl 
- do 25 września 2018 r.; 

2) w wersji papierowej- najpóźniej do dnia 28 września 2018 r.  

4. Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów i wyróżnionych odbędzie się 
28 września 2018 r., o godz. 17.00  przy stoisku pod nazwą EUROPEAN CORNER w 
znajdującym się na terenie IMPREZY (dziedziniec Rektoratu ZUT).  

5. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór w dniu 28 września 2018 r., 
podczas uroczystości rozdania nagród.  

6. W uzasadnionych przypadkach Organizator dopuszcza odbiór nagrody przez osobę do 
tego pisemnie upoważnioną, jedynie w dniu 28 września 2018 r., podczas ww. 
uroczystości. W przypadku odbioru przez osobę upoważnioną należy o tym fakcie 
poinformować Organizatora na adres mailowy Mateusz.lipka@zut.edu.pl - najpóźniej 
do 27 września 2018 r.  

7. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas „Europejskiej Nocy Naukowców 
2018”, w dniu 28 września 2018 r.  

8. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestnika KONKURSU lub jego opiekuna 
prawnego w celu odbioru nagrody w dniu 28 września 2018 r. 

9. Laureaci i wyróżnieni w Konkursie o wynikach zostaną poinformowani telefonicznie 
i/lub pocztą elektroniczną. 

http://www.nocnaukowcow.zut.edu.pl/
mailto:Mateusz.lipka@zut.edu.pl


10. Odbiór nienagrodzonych prac  będzie możliwy tylko w Biurze Promocji ZUT ul. Ku 
Słońcu 140, 71-073 Szczecin (pokój 102) do dnia 15 października 2018 r.  
Po tym terminie nieodebrane prace wraz z kartami zgłoszeniowymi zostaną 
zniszczone.  

11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

12. Regulamin może ulec zmianie. Informacje o wszelkich zmianach będą zamieszczane 
na stronie internetowej Europejskiej Nocy Naukowców 2018 
www.nocnaukowcow.zut.edu.pl .  

13. Dodatkowych informacji o KONKURSIE udziela Biuro Promocji ZUT, tel.: (91) 449 43 
95, e-mail: biuro_promocji@zut.edu.pl 

 

http://www.nocnaukowcow.malopolska.pl/

