
Regulamin
Konkursu  „NAKRĘĆ SIĘ NA NAUKĘ”

1. Organizator
§ 1

Organizatorem  Konkursu „NAKRĘĆ  SIĘ  NA  NAUKĘ”, 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  jak  ważne  są  osiągnięcia  nauki  w  naszym

codziennym życiu,
2) łamanie stereotypu naukowca i poszerzanie wiedzy na temat pracy naukowej, 
3) kształtowanie systemu wartości: uczciwości, konsekwencji w dążeniu do celu i

zdrowej rywalizacji, 
4) ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji,
5) kształcenie umiejętności  poszukiwania i  wykorzystywania  informacji  z  różnych

źródeł,
6) rozwijanie ambicji intelektualnej, 
7) nabywanie zdolności reżyserii, scenografii, pracy w zespole, 
8) propagowanie potrzeby rozwoju samokształcenia jako sposobu na osiągnięcie

sukcesu. 

3. Uczestnicy
§ 5

W  Konkursie  mogą  wziąć  udział  uczniowie  szkół  gimnazjalnych  i
ponadgimnazjalnych województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 6
Konkurs jest grupowy -  grupa może liczyć  od trzech do pięciu osób  (grupa dalej
zwana jest „Uczestnikiem”).

4. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz
§ 7

Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do 27 września 2016 roku.

http://www.nocnaukowcow.pan.olsztyn.pl/
http://www.pan.olsztyn.pl/


§ 8
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.pan.olsztyn.pl

i  www.nocnaukowcow.pan.olsztyn.pl i  przeslanie  go  po  wypełnieniu  w  formie
skanu  (format  pdf)  drogą  mailową  do  Organizatora  na  adres:
konkurs_film@pan.olsztyn.pl;

2) Do  formularza  zgłoszeniowego  Uczestnik  powinien  załączyć  skan  (format  pdf)
oświadczenia  każdego  z  członków  grupy,  że  ukończył  18  lat  i  posiada  pełną
zdolność do czynności prawnych lub oświadczenie przedstawiciela ustawowego o
wyrażeniu zgody na udział w konkursie oraz akceptację niniejszego regulaminu
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu);

3) Po odesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, w ciągu 24
godzin,  Uczestnik  otrzyma  odpowiedź  mailową  z  linkiem,  pod  którym  należy
umieścić film zgodny z wymaganiami określonymi w rozdziale 5 (dalej: „film” lub
„praca konkursowa”) podając nazwiska członków grupy będących autorami filmu,
takie same jak w formularzu zgłoszeniowym.

4) Zgłoszenie do konkursu uznaje  się  za  równoznaczne z akceptacją  niniejszego
regulaminu.

§ 9
Prace konkursowe może przesyłać jedynie Uczestnik, który dopełni wszystkich wyżej
wskazanych czynności formalnych.

§ 10
W  Konkursie  wezmą  udział  prace,  które  w  terminie  wskazanym  w  Regulaminie
zostaną  przesłane  do  Organizatora,  tj.  najpóźniej  do  27  września  2016  roku
(włącznie) formularze zgłoszeniowe oraz filmy znajdą się w posiadaniu Organizatora.

§ 11
Przesłanie linków do filmów możliwe jest wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy,
dostępny  na  stronie  internetowej  www.pan.olsztyn.pl i
www.nocnaukowcow.pan.olsztyn.pl

§ 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. Tematyka  konkursu  dotyczyć  ma  procesu  uczenia  się,  efektów  nauki,
przyswajania wiedzy oraz wyobrażeń o pracy naukowca.

http://www.nocnaukowcow.pan.olsztyn.pl/
http://www.pan.olsztyn.pl/
mailto:konkurs_film@pan.olsztyn.pl
http://www.lazienki-krolewskie.pl/
http://www.pan.olsztyn.pl/


§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 pocztą elektroniczną.
2. Ustalenia Komisji oceniającej są ostateczne.

§ 17
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 29 września 2016 roku.

§ 18
Oceny nadesłanych prac dokona i werdykt sformułuje jury (Komisja) w składzie:
1) Prof.  dr  hab.  Mariusz  Piskuła,  dyrektor  Instytutu  Rozrodu  Zwierząt  i  Badań

Żywności PAN;
2) Agnieszka  Sawicka,  Zastępca  Dyrektora  Generalnego  Olsztyńskiej  Szkoły

Wyższej im. Józefa Rusieckiego;
3) Paweł Amulewicz, przedstawiciel Telewizji Kopernik;
4) Katarzyna Capłap, Kierownik Biura Wspierania Badań Instytutu Rozrodu Zwierząt i

Badań Żywności PAN;
5) Iwona  Kieda,  Specjalista  ds.  promocji,  Instytutu  Rozrodu  Zwierząt  i  Badań

Żywności PAN;
6) Anna Korzekwa,  adiunkt  w Zakładzie Immunologii  i  Patologii  Rozrodu Instytutu

Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN;
7) Martyna Łupicka, doktorant w Instytucie 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 wręczeniu nagrody drogą e-
mailową do 29 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

Nagrodą dla laureatów konkursu będzie:
1) I nagroda – każdy ze zwycięskiej grupy otrzyma wysokiej klasy tablet.



2) Wyróżnienie – każdy z wyróżnionej grupy otrzyma karnet o wartości 100 zł na
wejścia do Centrum Zdrowia i Sportu.

3) Wszyscy  laureaci  konkursu  będą  mogli  w  ustalonym  terminie  odbyć
jednodniową  wycieczkę  w  dniu  wolnym  od  nauki  do  Stacji  Badawczej  w
Popielnie  z  przewodnikiem,  całodniowym  wyżywieniem  oraz  transportem
zapewnionym przez Organizatora.

8. Postanowienia dodatkowe
§ 23

Organizator  nie  zwraca  Uczestnikom  żadnych  kosztów  związanych  z  ich
uczestnictwem w Konkursie.

§ 24
Odpowiedzialność  za  naruszenie  praw  osób  trzecich  do  filmu  nadesłanego  na
Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.

§ 25
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych filmów
(także  tych  nienagrodzonych)  w  publikacjach  i/lub  działaniach  promocyjnych
Organizatora.

§ 26
Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania
jego filmu przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się
do Konkursu.

§ 27
Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

§ 28
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) utrwalania na wszelkich nośnikach,
2) zwielokrotniania każdą techniką,
3) wprowadzania do obrotu,
4) 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 nadzorującą 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.

10. Postanowienia końcowe
§ 34

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 35
Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez
podania przyczyn.

§ 36
Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

§ 37
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.

§ 38
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.).

mailto:instytut@pan.olsztyn.pl

	5. Tematyka konkursu dotyczyć ma procesu uczenia się, efektów nauki, przyswajania wiedzy oraz wyobrażeń o pracy naukowca.

