Regulamin konkursu „Innowacyjny Gadżet Naukowo-Technologiczny
Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej 2020”
1. Konkurs "Innowacyjny Gadżet Naukowo-Technologiczny Nocy Naukowców Politechniki
Śląskiej 2020”, zwany dalej „Konkursem”, jest organizowany w ramach projektu Noc
Naukowców Politechniki Śląskiej 2020 przez Centrum Popularyzacji Nauki, zwanym dalej
„Organizatorem” z ramienia Politechniki Śląskiej.
2. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie Innowacyjnego Gadżetu NaukowoTechnologicznego Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej 2020, który odzwierciedla naukę,
technikę, innowacje, budzi pozytywne skojarzenia i/lub promuje ideę wartości Nocy
Naukowców PŚ.
3. Celem Konkursu jest wybór najlepszej koncepcji Innowacyjnego Gadżetu NaukowoTechnologicznego Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej 2020.
4. Praca konkursowa tworzona jest w formacie do A3.
5. Akceptowane formy przedstawienia pracy konkursowej: wizualizacja 3D, szkice koncepcyjne
lub zdjęcia prototypów.
6. Praca konkursowa powinna być opracowana zgodnie z opisem, oraz posiadać miejsce na
logotyp Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej, który jest dostępny do pobrania na stronie
www.nocnaukowcow.com.pl/konkursy.
7. Praca konkursowa musi zawierać dane techniczne, kosztorys oraz uwzględniać wdrożenie
gadżetu do masowej produkcji /koszt za sztukę nie może przekroczyć kwoty 7 zł netto/.
8. Konkurs trwa od 1 marca do 30 czerwca 2020 roku do godz. 24.00.
9. Konkurs skierowany jest do uczestników od 18 roku życia.
10. Udział w Konkursie jest indywidualny lub zespołowy.
11. Praca konkursowa zgłoszona w ramach Konkursu powinna być autorską pracą własną osoby
lub zespołu. Praca konkursowa może być pracą projektową wykonaną podczas trwania
studiów, a także może być projektem wcześniej upublicznianym/udostępnianym podczas
innych konkursów i wystaw, jednak nie nagrodzonym.
12. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 prace konkursowe.

13. Udział w Konkursie należy zgłosić w formie elektronicznej, poprzez założenie konta
znajdującego się na stronie www.nocnaukowcow.com.pl/konkursy w terminie określonym
w pkt. 8 niniejszego Regulaminu. Konto zawiera dane autora /imię i nazwisko uczestnika/ów
konkursu, opiekuna zespołu, temat pracy, adres, telefon kontaktowy, e-mail/, Oświadczenie
Uczestnika Konkursu dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
organizacyjnych Konkursu, oraz opublikowania imienia i nazwiska zwycięzcy/ów oraz
jego/ich prac/y na stronie www.nocnaukowcow.com.pl, www.polsl.pl, oraz w mediach
społecznościowych Nocy Naukowców i innych jednostek PŚ.
14. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
na potrzeby Konkursu, mając prawo wglądu do nich i do ich poprawiania. Nadesłane
na Konkurs dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie
w celach związanych z Konkursem. Dane osobowe uczestnika konkursu są kodowane.
Kodowanie danych następuje w formie elektronicznej w momencie założenia konta,
o którym mowa w pkt. 13 niniejszego Regulaminu. Kod pracy konkursowej zostaje przesłany
wraz z potwierdzeniem zgłoszenia na adres mailowy podany przy założeniu konta.
15. Organizator deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby prace konkursowe były oceniane
przez niezależną merytorycznie Komisję konkursową, bez informacji o ich autorze.
16. Prace konkursowe wraz z kodem /wyłącznie/ należy dostarczyć w formie elektronicznej
poprzez własny profil znajdujący się na stronie www.nocnaukowcow.com.pl/konkursy
w terminie określonym w pkt. 8 niniejszego Regulaminu.
17. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 lipca 2020 roku. Informacja dotycząca wyboru
Laureata Konkursu zostanie opublikowana na stronie www.nocnaukowcow.com.pl, oraz
w mediach społecznościowych Nocy Naukowców i innych jednostkach PŚ.
18. Nagrodą główną Konkursu jest nagroda pieniężna w wysokości 2.000,00 zł brutto, oraz
wdrożenie Innowacyjnego Gadżetu Naukowo-Technologicznego Nocy Naukowców
Politechniki Śląskiej 2020 do masowej produkcji.
19. Wręczenie nagród z udziałem JM Rektora PŚ nastąpi 10 października 2020 roku, podczas
inauguracji Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej 2020.
20. Nadesłanie prac konkursowych na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich
dowolne, z zachowaniem praw autorskich, niekomercyjne wykorzystanie i przetwarzanie na
wszystkich polach eksploatacji przez Organizatora Konkursu.
21. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dowolnego dysponowania pomysłem,
wprowadzania korekt oraz modyfikacji bez zgody autora, a także moderowania
i publikowania wybranych zgłoszeń, oraz do zmian w regulaminie.

22. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.nocnaukowcow.com.pl/konkursy oraz
w Centrum Popularyzacji Nauki.
23. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej oraz wyróżnień w przypadku,
gdy prace konkursowe nie będą spełniały wymagań konkursowych, lub ich poziom nie będzie
satysfakcjonujący.
24. Prawa autorskie majątkowe Laureata Konkursu wygasają z dniem przekazania pracy
konkursowej Organizatorowi Konkursu, poprzez zrzeczenie się tej ochrony przez
uprawnionego.
25. Praca konkursowa Laureata Konkursu pozostaje własnością Politechniki Śląskiej
i nie podlega zwrotowi.
26. Organizator konkursu ma prawo odwołać lub przerwać Konkurs, bez podania przyczyny.
27. Organizator konkursu nie przewiduje reklamacji.
28. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

