Regulamin konkursu dla społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej
na artykuł popularnonaukowy pt. O NAUCE PO LUDZKU
A. Postanowienia ogólne
1. Konkurs „O nauce po ludzku” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez
Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej (zwaną dalej „Organizatorem”)
w porozumieniu z Biblioteką Główną PŚ z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 22B
(zwaną dalej „Współorganizatorem”).
2. Honorowy patronat nad Konkursem obejmuje dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ,
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej; patronat merytoryczny
obejmuje Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki, a patronat medialny czasopismo
popularnonaukowe Focus.
3. Do konkursu mogą przystąpić pracownicy Politechniki Śląskiej, którzy w chwili
ogłoszenia konkursu są związani z Uczelnią umową o pracę lub umową cywilno-prawną
oraz studenci studiów inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz
podyplomowych, którzy w chwili ogłoszenia konkursu posiadają status studenta.
B. Czas trwania Konkursu
1. Konkurs jest organizowany w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2019 roku. Prace
konkursowe można nadsyłać do 15 listopada 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi w grudniu 2019. Odbiór nagród realizowany jest do 15 stycznia 2020 roku.
Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu zakończenia konkursu.
C. Komisja Konkursowa
1. Aby zapewnić właściwy przebieg Konkursu, a w szczególności aby ocenić prace
konkursowe i wyłonić zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje Komisję
Konkursową, delegowaną przez Organizatora (patrz punkt E4), a decyzje, które
podejmuje Komisja Konkursowa są ostateczne.
D. Nagrody i wyróżnienia
Nagrodami w Konkursie (zwane dalej „Nagrodami”) są gadżety elektroniczne i książki
ufundowane przez Organizatora, Współorganizatorów i Wydawnictwo PWN, Wydawnictwo
Śląskie i Wydawnictwo Helion.

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu
1. Do konkursu mogą przystąpić pracownicy Politechniki Śląskiej, którzy w chwili
ogłoszenia konkursu są związani z Uczelnią umową o pracę lub umową cywilno-prawną
oraz studenci studiów inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz
podyplomowych, którzy w chwili ogłoszenia konkursu posiadają status studenta.
2. Z udziału w konkursie wyłączeni są laureaci I, II i III miejsca poprzednich edycji
konkursu.

3. Prace konkursowe w objętości nie większej niż 14 tyś. znaków ze spacjami w języku
polskim należy dostarczyć w wersji elektronicznej. W pracy nie należy podawać
danych autora. Do pracy w osobnym pliku należy przesłać dane autora (imię,
nazwisko, adres mailowy i telefon kontaktowy oraz informację, czy autor jest
pracownikiem, doktorantem czy studentem Politechniki Śląskiej). Prace z załączonymi
osobno danymi autora oraz skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego Załącznika 1
do Regulaminu, dotyczącego przetwarzania danych osobowych, należy przesyłać
elektronicznie na adres rjp6@polsl.pl do 15 listopada 2019 r. W tytule wiadomości
należy wpisać hasło „Konkurs”. Organizator deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby
prace konkursowe były oceniane przez Komisję Konkursową bez informacji o ich
autorze.
4. O przyznaniu nagród zadecyduje Komisja Konkursowa w składzie:
 Dr inż. Katarzyna Krukiewicz (PŚ)
 Dr hab. inż. Andrzej Katunin, prof. PŚ (PŚ)
 Dr Szymon Drobniak (UJ, Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki)
 red. Jan Stradowski (Czasopismo Focus)
5. Lista zwycięzców Konkursu podana zostanie na stronie internetowej www.cpn.polsl.pl
i https://www.facebook.com/cpn.polsl/ w grudniu 2019 roku.
6. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie www.cpn.polsl.pl w zakładce
„poczytaj”, na https://www.facebook.com/cpn.polsl/ oraz z Biuletynie Politechniki Śląskiej.
Autorzy nagrodzonych prac udzielają pozwolenia organizatorowi na nieodpłatną publikację
materiałów na ww. stronach.
F. Odbiór nagród
1. Warunki realizacji nagród zostaną ustalone między zwycięzcami a Organizatorem
i Fundatorami nagród.
G. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Nagrody spełnia warunki
określone w regulaminie Konkursu.
2. Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie do celów organizacji Konkursu oraz
wydania przyznanych Nagród, zgodnie z art. 12 Rozporządzenia 2016/679 (RODO) z dnia
27 kwietnia 2016 r. oraz art. 24 ust 1 pkt 1-4 ustawy o ochronie danych osobowych, art. 6
ust. 1 lit a, b, e RODO w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich
poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie
oraz realizację Nagród. Dane po ich wykorzystaniu do organizacji lub prowadzenia
Konkursu, wydania i dokonania rozliczenia nagród zostaną niezwłocznie usunięte.
3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na
piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od daty ogłoszenia wyników, pod rygorem wygaśnięcia
jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie,
a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona

zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja
Konkursowa.
4. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik akceptuje Regulamin
Konkursu.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu „O Nauce po ludzku”

Klauzula informacyjna
1. Administratorem zgromadzonych danych osobowych uczestnika konkursu jest
Politechnika Śląska z siedzibą przy ul. Akademickiej 2A, 44-100 Gliwice.
2. Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej jest P. dr Marta MACEŁKO,
z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl.
3. Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celach organizacyjnych
konkursu „O Nauce po ludzku”.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, e
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
/RODO/.
5. Dostęp do danych osobowych uczestnika konkursu wewnątrz struktury organizacyjnej
Politechniki Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania
danych osobowych w niezbędnym zakresie.
6. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane wyłącznie przez okres
niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone.
8. Uczestnik konkursu posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo
do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu;
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Uczestnik konkursu posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych /RODO/.
10. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
jednak stanowi warunek przystąpienia do udziału w konkursie „O Nauce po ludzku”.

* Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych
w związku z konkursem „O nauce po ludzku”.

* właściwe zaznaczyć

1. Imię i Nazwisko uczestnika konkursu „O nauce po ludzku”:
………..…………………………………………………….
2. Adres mailowy:
……………………………………………………………...
3. Telefon kontaktowy:
………………………………………………………….…..
4. Status: pracownik/doktorant/student PŚ*

………………………………………
podpis uczestnika konkursu

* właściwe zaznaczyć

