Regulamin Konkursu
„Najlepsze spotkania Festiwalu Nauki w Warszawie”
§1
DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:
1. KONKURS – konkurs „Najlepsze spotkania Festiwalu Nauki w Warszawie” prowadzony
na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2. REGULAMIN – niniejszy Regulamin.
3. ORGANIZATOR – Festiwal Nauki w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089
Warszawa.
4. FESTIWAL NAUKI - wydarzenie promujące naukę, odbywająca się przez 10 dni pod
koniec września.
5. KOORDYNATOR - osoba reprezentująca Jednostkę, zgłaszająca Kandydata.
6. JEDNOSTKA - jednostka edukacyjna organizująca spotkania/lekcje w ramach Festiwalu
Nauki w Warszawie.
7. KANDYDAT – osoba zgłoszona przez Koordynatora; prowadząca wykład lub warsztat w
ramach Festiwalu Nauki;
8. LAUREAT – osoba, której została przyznana Nagroda w Konkursie przez Komisję.
9. ZGŁOSZENIE - Wiadomość e-mail wraz z informacjami o Kandydacie i uzasadnieniem.
10. NAGRODA – świadczenie przyznawane przez Organizatora Laureatom na zasadach i
warunkach określonych w Regulaminie.
11. KOMISJA – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora
zatwierdzona przez Radę Programową FN.
12. RADA PROGRAMOWA FN - zajmuje się nadzorem merytorycznym Festiwalu Nauki w
Warszawie.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium województwa mazowieckiego.
3. Konkurs rozpoczyna się pod koniec czerwca, a kończy do 7 dni przed rozpoczęciem kolejnej
edycji Festiwalu Nauki.
4. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:
a. najlepszy wykład
b. najlepszy warsztat
§3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Kandydat do Konkursu może zostać zgłoszony tylko przez Koordynatorów.
2. Kandydat zgłoszony do kategorii „najlepszy wykład” musi mieć stopień doktora. W
kategorii „najlepszy warsztat” stopień nie ma znaczenia.
3. Kandydat musi prowadzić w ramach Festiwalu Nauki:
a. wykład w ramach spotkań lub wykład dla szkół średnich – w kategorii najlepszy wykład
b. warsztat w ramach spotkań – w kategorii najlepszy warsztat
4. Zgłoszenia przyjmujemy od końca czerwca do 7 dni przed rozpoczęciem kolejnej edycji
Festiwalu.
5. Zgłoszenie przyjmujemy mailowo pod adresem: sekretariat.festiwal@uw.edu.pl
6. Zgłoszenie powinno zawierać:

a. Imię i Nazwisko Kandydata
b. Kontakt do Kandydata (nr tel, e-mail)
c. Tytuł wykładu/warsztatu prowadzonego przez Kandydata wraz z datą,
godziną i dokładnym miejscem
d. Uzasadnienie zgłoszenia danego Kandydata.
7. W konkursie będą brane pod uwagę tylko pełne zgłoszenia tj. ze wszystkimi danymi z §3
pkt 6.
§4
ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. W celu przyznania Nagrody, Organizator powoła Komisję składającą się z 3 osób, a
zatwierdzi ją Rada Programowa FN.
2. Komisja ocenia przesłane zgłoszenia oraz wybiera Laureatów. Komisja kieruje się także
opinią członków Rady Programowej, którzy będą brali udział w zgłoszonym
wykładzie/warsztacie.
3. W ramach Konkursu przewidziano Nagrody w postaci dyplomu i książki tegorocznych
laureatów nagrody „Złota Róża” z dedykacją oraz propozycja poprowadzenia wyróżnionego
spotkania w kolejnej edycji.
4. Wybór Kandydata, którym zostanie przyznana Nagroda nastąpi w ciągu 14 dni
kalendarzowych od daty zakończenia edycji Festiwalu Nauki.
5. Nagroda zostanie wręczona Laureatom podczas Debaty Oksfordzkiej, która odbędzie się w
pierwszej połowie października. Dokładne informację zostaną przekazane bezpośrednio
Laureatom i na stronie festiwalnauki.edu.pl
6. Laureaci zostaną poinformowani poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.
7. Lista Laureatów zostanie ogłoszona przez Organizatora za pośrednictwem strony
festiwalnauki.edu.pl.
§5
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Dane osobowe Kandydatów w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane
przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji oraz w celu przekazania Nagrody
Laureatom Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu.
4. Przetwarzanie danych osobowych Kandydatów obejmować będzie następujący zakres
danych:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. numer telefonu.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie oznacza:
a. akceptację Regulaminu,
b. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002r.
nr 101, poz.926 z późn. zm.),

c. udzielenie nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie
innego rodzaju zapisu wizerunku Laureata oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub
pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z działaniami promocyjnymi i
informacyjnymi prowadzonymi przez Festiwal Nauki w Warszawie. Laureatowi nie
przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.
2. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej festiwalnauki.edu.pl/
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.06.2018 r.

