Regulamin Konkursu na najlepsze
Koło Naukowe w obszarze Optyki i Fotoniki /studencki oddział SPIE/OSA/IEEE
§1
Postanowienia ogólne
1. W Konkursie rywalizować mogą Koła Naukowe/ studenckie oddziały (Student Chapters
SPIE/OSA/IEEE) działające przy polskich uczelniach w obszarze optyki i fotoniki.
2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne, zwane dalej
Organizatorem.
3. Uczestnik jest to osoba fizyczna będąca członkiem zarządu Koła Naukowego, która zgłasza
projekt w Konkursie.
4. Celem Konkursu jest wyróżnienie aktywności Koła Naukowego działającego przy polskiej
uczelni.
5. Decyzje dotyczące wyboru zwycięskich Kół Naukowych podejmuje Kapituła Konkursu
składająca się̨ z Zarządu Organizatora oraz Komisji Rewizyjnej Organizatora, zwana dalej
Komisją.
6. Informacje dotyczące Konkursu są̨ przekazywane przez Organizatora za pośrednictwem
strony internetowej www.photonics.pl , poczty elektronicznej oraz mediów
społecznościowych.
§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
7. W Konkursie może wziąć́ udział każde Koło Naukowe działające przy polskiej uczelni,
którego działalność związana jest z optyką i fotoniką.
8. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem jest dobrowolne.
9. Każde Koło Naukowe ma prawo zgłosić́ tylko jeden wniosek w corocznej edycji konkursu.
§3
Zgłaszanie wniosków
10. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się̨ poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony przez
Organizatora.
11. Nabór zgłoszeń do Konkursu rozpoczynają się̨ 1 stycznia w roku ogłoszenia konkursu i trwa
do 4 maja w roku ogłoszenia konkursu.
12. Opublikowanie zwycięzców przez Organizatora odbędzie się do 30 czerwca w roku
ogłoszenia konkursu.
13. Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać́ :
•
•

•
•
•
•

dane kontaktowe uczestnika,
opis aktywności Koła Naukowego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody (do 3
stron A4) w tym:
o opis popularyzatorski osiągnięć,
o wykaz osiągnięć będących wynikiem działalności Koła Naukowego,
opinia opiekuna Koła Naukowego,
potwierdzenie funkcji członka zarządu Koła Naukowego dla osoby składającej wniosek,
potwierdzenie posiadania praw studenta przez osobę składającą wniosek.
zgodę̨ na wykorzystanie wizerunku w celach organizacyjnych i promocyjnych
związanych z Konkursem.
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14. Zgłoszenie winno być wysłane do Organizatora na wskazanym przez niego szablonie na adres
email podany w ogłoszeniu konkursu.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie naruszenia przez Zgłaszającego praw
autorskich.
§4
Rozstrzygniecie Konkursu
1. Nad wyborem zwycięskiego Koła Naukowego czuwa Komisja.
2. Wyróżnione Koło Naukowe uzyskuje tytuł „Najlepsze Koło Naukowe roku”, dyplom oraz
nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł.

3. Nagroda pieniężna przekazywana jest na ręce przedstawiciela zarządu Koła Naukowego
wskazanego pisemnie przez opiekuna Koła Naukowego.
4. Informacja o wyróżnieniu jest publikowana na stronach PSP i PPTF
§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 niewyłonienia zwycięzcy w przypadku
niesatysfakcjonującego poziomu nadesłanych zgłoszeń. 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 wyrażają̨ zgodę̨ na przetwarzanie ich danych osobowych w celu
przeprowadzenia procedur konkursowych związanych z przyznaniem nagrody dla najlepszego
Koła Naukowego 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 również̇ w celach statystycznych.
Uczestnik zezwala również̇ na kontaktowanie się̨ z nim za pomocą̨ adresu e-mail lub
telefonicznie. Uczestnik w każdym czasie może cofnąć́ wyrażoną zgodę̨. Cofniecie zgody jest
równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie.
7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju problemy
techniczne mogące mieć́ wpływ na przebieg Konkursu.
8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji
dotyczących przebiegu i wyników Konkursu
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