Regulamin Konkursu Kół Naukowych KoKoN 2018
§1

Postanowienia ogólne

1.

Konkurs „KoKoN” zwany dalej Konkursem, to konkurs, w którym rywalizują Koła Naukowe działające
przy polskich uczelniach technicznych.

2.

Organizatorem Konkursu jest Forum Uczelni Technicznych, zwane dalej Organizatorem.

3.

Uczestnik – to osoba fizyczna lub zespół zgłaszający projekt w Konkursie.

4.

Celem Konkursu jest promocja i popularyzacja działalności Kół Naukowych oraz wyłonienie
najlepszych projektów tworzonych przez Koła Naukowe działające przy polskich uczelniach
technicznych.

5.

Decyzje dotyczące wyboru zwycięskich prac podejmuje Kapituła Konkursu składająca się z Prezydium,
Komisji Rewizyjnej Forum Uczelni Technicznych i laureatów poprzedniej edycji Konkursu, zwana dalej
Komisją.

6.

Informacje dotyczące Konkursu są przekazywane przez Organizatora za pośrednictwem strony
internetowej www.fut.edu.pl oraz mediów społecznościowych na fanpage (facebook.com/forumut/).

7.

W ramach Konkursu można zgłosić projekt w następujących 5 kategoriach:
- Projekt Inżynierski
- Konferencja
- Badania Naukowe
- Innowacje i Nowe Technologie
- IT

8.

W ramach Konkursu zostanie wyłoniony również laureat w kategorii Nagroda Internautów, w której
zwycięzcę wyłonią, poprzez głosowanie elektroniczne, internauci. Do tej kategorii zakwalifikowane
zostaną wszystkie zgłoszone i przyjęte przez Komisję projekty.
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§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każde Koło Naukowe, działające przy następujących Uczelniach:
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Akademia Morska w Gdyni
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Białostocka
Politechnika Częstochowska
Politechnika Gdańska
Politechnika Koszalińska
Politechnika Krakowska
Politechnika Lubelska
Politechnika Łódzka
Politechnika Opolska
Politechnika Poznańska
Politechnika Rzeszowska
Politechnika Śląska
Politechnika Świętokrzyska
12

Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J Śniadeckich w Bydgoszczy
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Zielonogórski
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

2. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem jest dobrowolne.
3. Każde Koło Naukowe ma prawo zgłosić tylko jeden projekt w wybranej przez siebie kategorii.
4. Projekt może być zgłoszony do Konkursu jednokrotnie.
5. Zgłaszany projekt powinien być w dniu zgłoszenia ukończony.
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§3
Zgłaszanie prac konkursowych

1.

Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony przez
Organizatora.

2.

Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać dane kontaktowe uczestnika, temat projektu, krótki
opis wykonanego projektu oraz oświadczenie uczestnika, że podane dane są zgodne z prawdą
oraz, że posiada on prawa studenta i odesłany do Organizatora we wskazanym przez niego
szablonie na adres: kokon@fut.edu.pl.

3.

Uczestnik, zgłaszając pracę, oświadcza, że stanowi ona w całości dzieło oryginalne, nie narusza
praw autorskich osób trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, jest
wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które
mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania oraz
rozpowszechnienia prac.

4.

Uczestnik

wyraża zgodę

na

wykorzystanie

wizerunku

w celach organizacyjnych

i promocyjnych związanych z Konkursem.
5.

Praca Konkursowa może być przesłana indywidualnie lub zespołowo.

6.

W przypadku gdy praca została wykonana przez kilka osób w procesie rejestracji należy wskazać
kierownika projektu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie naruszenia przez Zgłaszającego

praw

autorskich oraz przepisów opisanych w pkt. 3.
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§4
Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Nad wyborem zwycięskich projektów w kategoriach określonych w §1 pkt 7 czuwa Komisja,
a w kategorii „Nagroda Internautów” zwycięzcę wyłaniają internauci.
2. Nadsyłanie zgłoszeń:
a. Zgłoszenia

do

Konkursu

rozpoczną

się

16.07.2018

r.

i

potrwają

do

05.10.2018 r.
b. Opublikowanie zgłoszonych projektów przez Organizatora do 10.10.2018 r. do godz.
23:59 na fanpage Organizatora oraz na stronie Konkursu.
c. Komisja

wyłoni

po

trzech

laureatów

w

każdej

z

kategorii

konkursowej

(z pominięciem kategorii Nagroda Internautów), którzy zostaną mailowo zaproszeni (do
dnia 15.10.2018 r.) na Galę Finałową.
3.

Głosowanie elektroniczne na projekt w kategorii Nagroda Internautów zostanie
przeprowadzone za pomocą formularza i odbywać się będzie od 11.10.2018 do
17.10.2018 r. do godz. 23:59. Link do głosowania zostanie umieszczony na stronie
Konkursu oraz fanpage Organizatora.

4.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali Finałowej, która odbędzie się
27.10.2018 r. w Warszawie.

5.

Gala wręczenia nagród odbędzie się 27.10.2018 r w Warszawie.
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§5
Postanowienia końcowe

1.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły i sposobu przeprowadzania Konkursu
bez podania przyczyny. Dotyczy to przede wszystkim liczby laureatów oraz harmonogramu.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

3.

Organizator

zastrzega

sobie prawo do nie

wyłonienia

zwycięzcy

w przypadku

niesatysfakcjonującego poziomu nadesłanych prac. W takim wypadku, Organizator ma prawo
do ponownego otwarcia Konkursu po konsultacji z Komisją.
4.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

6.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu

przeprowadzenia procedur konkursowych związanych z przyznaniem nagrody dla najlepszego
projektu Kół Naukowych Uczelni Technicznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia
ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO); w przypadku udzielonej zgody podstawą prawną
przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. a. rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych
(RODO) przez Organizatora, w szczególności wyłonieniem laureatów i przyznawaniem nagród,
wydawaniem, odbiorem i rozliczaniem nagród, jak również w celach statystycznych. Uczestnik
zezwala również na kontaktowanie się z nim za pomocą adresu e-mail lub telefonicznie. Uczestnik
w każdym czasie może cofnąć wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją
Uczestnika z udziału w Konkursie.
7.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju problemy

techniczne mogące mieć wpływ na przebieg Konkursu.
8.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji

dotyczących przebiegu i wyników Konkursu.
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