Regulamin konkursu

„Opowiadanie kryminalne,
którego akcja dzieje się w kampusie Politechniki Śląskiej”
1. Konkurs „Opowiadanie kryminalne, którego akcja dzieje się w kampusie Politechniki Śląskiej”, zwany dalej
Konkursem, jest organizowany w ramach projektu Noc Naukowców Politechniki Śląskiej 2022 przez Centrum
Popularyzacji Nauki, zwane dalej „Organizatorem” z ramienia Politechniki Śląskiej.
2. Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadania kryminalnego, którego fabuła dzieje się w kampusie
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Katowicach lub Zabrzu w rzeczywistych miejscach z uwzględnieniem słów
kluczy: nauka, nowoczesna technologia, uczelnia, inżynier, doktorant, innowacja.
3. Udział w konkursie jest indywidualny i skierowany do:
- uczniów szkół ponadpodstawowych,
- dorosłych.
4. Prace konkursowe tworzone są jako opowiadanie kryminalne w formacie .pdf, 30000 zzs, font: Times New
Roman, rozmiar: 12, interlinia: 1,5.
5. Konkurs trwa od 20 maja do 20 września 2022 roku do godz. 24.00.
6. Udział w Konkursie należy zgłosić w formie elektronicznej poprzez założenie konta na
www.nocnaukowcow.com.pl/konkursy /wymagane podanie adresu mailowego i hasła, na które zostanie
przesłane potwierdzenie aktywacji konta/ oraz poprzez formularz zgłoszeniowy.
Zgłoszenia na konkurs może
niepełnoletniego, nauczyciel.
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W przypadku pełnoletniego uczestnika konkursu, który samodzielnie dodaje zgłoszenie, formularz
zgłoszeniowy zawiera: temat pracy, imię i nazwisko, grupę wiekową, telefon kontaktowy, oświadczenie
o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora Konkursu (Informacja
RODO), zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez Organizatora Konkursu, zgodę
na wykorzystanie danych uczestnika (imienia, nazwiska), jak również informacji o wynikach Konkursu
w odniesieniu do jego pracy konkursowej, w celu informowania (także w mediach) o jego udziale w Konkursie,
akceptację Regulaminu Konkursu.
W przypadku rodzica/opiekuna prawnego, który zgłasza niepełnoletniego uczestnika konkursu, formularz
zgłoszeniowy zawiera: temat pracy, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, imię i nazwisko uczestnika,
grupę wiekową, telefon kontaktowy, oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych
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osobowych przez Organizatora Konkursu (Informacja RODO), zgodę rodzica/opiekuna prawnego na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu, zgodę rodzica/opiekuna prawnego na
wykorzystanie danych uczestnika (imienia, nazwiska), jak również informacji o wynikach Konkursu
w odniesieniu do jego pracy konkursowej, w celu informowania (także w mediach) o jego udziale w Konkursie,
akceptację Regulaminu Konkursu.
W przypadku nauczyciela formularz zgłoszeniowy zawiera temat pracy, imię i nazwisko nauczyciela
zgłaszającego ucznia, imię i nazwisko/a ucznia, grupę wiekową, telefon kontaktowy, oświadczenie nauczyciela
o posiadaniu przez niego udokumentowanych, wyrażonych na każdy cel oddzielnie, zgód uczestnika
niepełnoletniego jego rodzica/opiekuna prawnego, na: udział uczestnika w konkursie, przetwarzanie danych
osobowych uczestnika konkursu przez Organizatora Konkursu, wykorzystanie danych uczestnika (imienia,
nazwiska), jak również informacji o wynikach Konkursu w odniesieniu do pracy konkursowej w celu
informowania (także w mediach) o udziale w Konkursie, oświadczenie nauczyciela o posiadaniu
udokumentowanego potwierdzenia akceptacji regulaminu konkursu oraz zapoznania się przez uczestnika lub
jego rodzica/opiekuna prawnego z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora Konkursu
(Informacja RODO).
7. Prace konkursowe wraz z kodem zamieszczonym w nazwie pliku należy dostarczyć w formie elektronicznej
poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.nocnaukowcow.com.pl/konkursy w terminie
określonym w pkt. 5 niniejszego Regulaminu.
8. Dane osobowe Uczestnika konkursu są kodowane. Kodowanie danych następuje w formie elektronicznej
w momencie dostarczenia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego Regulaminu. Kod
pracy konkursowej zostaje przesłany wraz z potwierdzeniem zgłoszenia na adres mailowy podany w formularzu
zgłoszeniowym.
Organizator deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby prace konkursowe były oceniane przez niezależną
merytorycznie Komisję Konkursową, bez informacji o ich autorze.
9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 5 października 2022 roku. Lista laureatów Konkursu zostanie
opublikowana na stronach www.nocnaukowcow.com.pl, www.polsl.pl oraz w mediach społecznościowych Nocy
Naukowców Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Śląskiej.
10. Nagrody dla laureatów Konkursu w postaci gadżetów Nocy Naukowców zostaną wręczone przez JM Rektora
podczas Uroczystej Inauguracji Nocy Naukowców w dniu wydarzenia 8 października 2022 roku, po informacji ze
strony Organizatora o wygranej w Konkursie.
11. Nadesłanie prac 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.
12. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych prac konkursowych.

