Regulamin
Konkursu „Naukowiec po godzinach”
1. Organizator
§1
Organizatorem Konkursu „Naukowiec po godzinach”, jest Instytut Rozrodu Zwierząt
i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą przy ul. Tuwima 10,
10-748 Olsztyn (dalej zwany: „Organizatorem”).
§2
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej
zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§3
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach
internetowych www.pan.olsztyn.pl i www.nocnaukowcow.pan.olsztyn.pl
2. Cel Konkursu
§4
Celem Konkursu jest:
1) pokazanie społeczeństwu czym zajmują się naukowcy w czasie wolnym,
2) łamanie stereotypu naukowca,
3) przedstawienie w ciekawy sposób swoich pasji, hobby, zainteresowań przez
naukowców.
3. Uczestnicy
§5
W Konkursie mogą wziąć udział doktoranci i doktorzy do 35 roku życia.
§6
Konkurs jest indywidulany (osoba biorąca udział w Konkursie zwana jest dalej
„Uczestnikiem”).
4. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz
§7
Termin nadsyłania zgłoszeń rozpoczyna się od momentu ogłoszenia i trwa do
10 września 2016 roku.
§8
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.pan.olsztyn.pl
i www.nocnaukowcow.pan.olsztyn.pl i przesłanie go po wypełnieniu w formie skanu
(format pdf) drogą mailową do Organizatora na adres: konkurs_pasja@pan.olsztyn.pl;

2) Po odesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, w ciągu
48 godzin, Uczestnik otrzyma odpowiedź mailową z loginem i hasłem, oraz
lokalizacją, w której należy umieścić film zgodny z wymaganiami określonymi
w rozdziale 5 (dalej: „film” lub „praca konkursowa”) podając swoje imię i nazwisko,
takie same jak w formularzu zgłoszeniowym.
3) Zgłoszenie do konkursu uznaje się za równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
§9
Prace konkursowe może przesyłać jedynie Uczestnik, który dopełni czynności
formalnych określonych w § 8.
§ 10
W Konkursie wezmą udział prace, które w terminie wskazanym w Regulaminie zostaną
przesłane do Organizatora, tj. najpóźniej do 10 września 2016 roku (włącznie) wraz
z poprawnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.
§ 11
Przesłanie materiału konkursowego jest możliwe wyłącznie poprzez zamieszczenie na
serwerze wskazanym przez Organizatora drogą mailową.
§ 12
Poprzez przesłanie filmu na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się
z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
5. Wymagania dotyczące prac konkursowych
§ 13
Jeden Uczestnik może nadesłać łącznie jeden film.
§ 14
1) Długość filmu nie może przekroczyć pięciu minut.
2) Film powinien być w formacie avi, mpeg4 lub mov.
3) Film w całości powinien być oryginalnym dziełem Uczestnika.
4) Prace nadesłane na konkurs nie mogą być powielaniem prac już wcześniej
nagrodzonych lub wyróżnionych oraz nie mogą naruszać praw autorskich
i wizerunku osób trzecich.
5) Film powinien ukazywać naukowca jako osobę, która poza pracą naukową posiada
pasję.
§15
Organizator zastrzega sobie prawo do pominięcia w ocenie filmów, które nie spełniają
kryteriów wymienionych w § 14.

6.

Finał i rozstrzygnięcie Konkursu
§ 16
1) Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną.
2) Ustalenia Komisji oceniającej są ostateczne.

§ 17
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 20 września 2016 roku.
§ 18
Oceny nadesłanych prac dokona i werdykt sformułuje Komisja w składzie:
1) Mariusz Piskuła, Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN;
2) Monika Kaczmarek, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Mechanizmów Działania
Hormonów Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN;
3) Katarzyna Capłap, kierownik Biura Wspierania Badań
4) Joanna Najmuła, doktorant w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN;
5) Emilia Przygrodzka, technolog w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów
Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN;
6) Małgorzata Starowicz, technolog w Laboratorium Sensorycznym Instytutu Rozrodu
Zwierząt i Badań Żywności PAN;
7) Michał Janiak, adiunkt w Zakładzie Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN.
§ 19
Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi
30 września 2016 r. podczas trwania „Nocy Naukowców”.
§ 20
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i terminie wręczenia nagrody
drogą e-mailową do 20 września 2016 r. Wiadomość zostanie wysłana na adres
wskazany w treści formularza zgłoszeniowego. W przypadku niezgłoszenia się
Zwycięzcy po odbiór nagrody w ciągu 14 kolejnych dni roboczych od 30 września
2016 r. Organizator może odmówić wydania nagrody i przeznaczyć nagrodę do
kolejnych organizowanych konkursów.
§ 21
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych filmów
w kampaniach reklamowych i/lub materiałach reklamowych Organizatora bez obowiązku
wynagrodzenia dla autorów filmu, jednakże Organizator nie ma obowiązku
wykorzystania filmów.
7. Nagrody
§ 22
1. Komisja konkursowa przyzna jedną nagrodę główną (sfinansowanie kosztów
uczestnictwa Laureata w konferencji zagranicznej do kwoty 4000 zł; słownie:

cztery tysiące złotych) dla zwycięskiej pracy oraz wyróżnienia w liczbie uznanej
przez Komisję konkursową za właściwą.
§ 23
1. Warunkiem wypłacenia Laureatowi głównej nagrody jest przedstawienie
Organizatorowi rachunków potwierdzających poniesienie przez Laureata
kosztów z tytułu uczestnictwa w konferencji w terminie 12 miesięcy liczonych od
dnia wręczenia nagrody.
2. Zwycięzca nagrody głównej dodatkowo będzie zobowiązany przedstawić
Organizatorowi sprawozdanie oraz certyfikat potwierdzający czynne
uczestniczenie w konferencji międzynarodowej tj. w formie prezentacji ustnej lub
posterowej.
3. W przypadku gdy Laureat nie wywiążę się z warunku określonego
w ust. 2 bądź 3 Organizator ma prawo przekazać nagrodę kolejnej osobie, na
warunkach określonych w ust. 1.
8. Postanowienia dodatkowe
§ 24
Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem
w Konkursie. Po uzgodnieniu z Organizatorem, Laureat może otrzymać zwrot kosztów
związanych z podróżą do Olsztyna w celu odbioru nagrody.
§ 25
Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do filmu nadesłanego na Konkurs
w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
§ 26
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych filmów
(także tych nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych
Organizatora.
§ 27
Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego
filmu przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do
Konkursu.
§ 28
Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
§ 29
Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych
filmów na wszystkich polach eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania
filmów, w szczególności:

1)
2)
3)
4)

utrwalania na wszelkich nośnikach,
zwielokrotniania każdą techniką,
wprowadzania do obrotu,
wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnych, a zwłaszcza do
Internetu,
5) publicznego odtwarzania,
6) wyświetlania,
7) nadawania za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację
naziemną lub za pośrednictwem satelity.

§ 29
Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić
Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora
nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w filmach i/lub
w związku z filmami praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw
autorskich.
9. Postępowanie reklamacyjne
§ 30
Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu jury, który stanowi wyraz subiektywnej
oceny prac przez członków jury.
§ 31
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Magdalena Trojanowska –
Menadżer ds. finansowych w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN.
§ 32
Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na
niezgodność przebiegu Konkursu z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
z niniejszym Regulaminem, może zgłosić te zastrzeżenia na piśmie pocztą elektroniczną
(wysyłając e-mail z potwierdzeniem odbioru) albo pocztą tradycyjną (list polecony)
w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia
nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania
wyników Konkursu, na adres: instytut@pan.olsztyn.pl lub na adres: ul. Tuwima 10,
10-748 Olsztyn.
§ 33
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez komisję odwoławczą w terminie 10 (słownie:
dziesięciu) dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania
reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony listem poleconym
wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji.
§ 34

1. Komisję odwoławczą powołuje Dyrektor Organizatora. W skład komisji
odwoławczej wchodzą:
1) Iwona Kieda, samodzielny referent ds. komunikacji w Instytucie Rozrodu Zwierząt
i Badań Żywności PAN,
2) Anna Bednarska, Menadżer ds. współpracy z przemysłem w Instytucie Rozrodu
Zwierząt i Badań Żywności PAN,
3) Anna Gwizdek-Wiśniewska, Specjalista ds. rozliczeń finansowych w Instytucie
Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN.
2. Komisja podejmuje decyzje większością głosów.
3. Rozstrzygnięcie Komisji odwoławczej jest ostateczne.
10. Postanowienia końcowe
§ 35
Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 36
Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez
podania przyczyn.
§ 37
Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
§ 38
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych
przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu
w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
§ 39
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r.,
Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

