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REGULAMIN KONKURSU „Jakość powietrza i ja” 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu „Jakość powietrza i ja”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Wydział 

Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 

Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy al. Piastów 50A. 70-311, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Celami Konkursu są: a) promowanie ochrony środowiska, b) rozbudzanie wśród młodzieży 

szkolnej zainteresowania jakością środowiska, c) upowszechnienie wśród młodzieży szkolnej 

wiedzy na temat zagadnień dotyczących monitoringu jakości powietrza, d) podnoszenie 

umiejętności analitycznych młodzieży szkolnej.  

3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu analizy wpływu warunków pogodowych 

(temperatura, wilgotność i ciśnienie powietrza) na stężenie pyłów zawieszonych o średnicy 

mniejszej niż: 10, 2.5, 1 mikrometr (Załącznik Nr 2).  

4. Analiza powinna być wykonana z wykorzystaniem szablonu stanowiącego Załącznik Nr 2 do 

niniejszego regulaminu. 

5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Wydziału 

Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT (www.wbiis.zut.edu.pl) oraz zaprezentowane podczas 

Pikniku OZE w dniu 24.09.2021 roku.  

6. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Pikniku OZE w dniu 24.09.2021 roku w Szczecinie 

przy al. Piastów 50A.  

7. Członkowie rodzin pracowników Organizatora nie mogą brać udziału w Konkursie. 

II. PRZYJMOWANIE PRAC 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Udział w konkursie może wziąć udział młodzież szkolna z regionu pogranicza polsko-

niemieckiego – po stronie polskiej z Województwa Zachodniopomorskiego, po stronie 

niemieckiej z landów: Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz Brandenburgia. 

3. W konkursie dopuszcza się prace indywidualne oraz zespołowe z ograniczeniem członków 

zespołów do 2 osób.  

4. Terminarz: 

 przyjmowanie prac konkursowych: 12 – 17.09.2021 r. 

 powołanie jury i ocena zgłoszonych prac: 18 – 20.09.2021 r. 

 wręczenie nagród i dyplomów – 24.09.2021 r. 

5. Prace konkursowe należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: piknik.oze@zut.edu.pl 

z dopiskiem „Jakość powietrza”, w dwóch formatach: pdf i World (łącznie 2 pliki). 

6. Ogranicza się objętość pracy konkursowej do max. 8 stron z zachowaniem zasad formatowania 

określonych w Załączniku Nr 3.  

7. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych 

wyżej wymogów. 

9. Każdy Uczestnik / Zespół przesyłając pracę konkursową zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela 

niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z pracy konkursowej na polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

http://www.wbiis.zut.edu.pl/
mailto:piknik.oze@zut.edu.pl


pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz promocji OZE 

realizowanej przez Organizatora konkursów lub współpracujących z Organizatorem podmiotów.  

Art. 50. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych: 

Odrębne pola eksploatacji 

Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 

III. JURY 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 

2. Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 

Konkursu. 

 

IV. NAGRODY 

1. Trzy zwycięskie prace konkursowe zostaną nagrodzone nagrodami 

rzeczowymi, wyeksponowaniem pracy podczas Pikniku OZE w dniu 24.09.2021 r. oraz w 

dniach późniejszych prezentacją w Galerii Rektorskiej – Rektorat Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nieprzyznania nagrody w 

danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu. 

4. Prace wyróżniające się, a którym nie przyznano nagród, również zostaną nagrodzone 

prezentacją  w Galerii Rektorskiej. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatów 

konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz 

w prasie, mediach i Internecie. 

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody za pośrednictwem 

poczty elektronicznej do dnia 20.09.2021 r. 

7. Nagrody nieodebrane do 30.09.2021 r. Organizator prześle pocztą na wskazany w zgłoszeniu 

adres. 

8. Po przeprowadzonym konkursie zwycięzcy zobowiązani są do podpisana protokołu o 

otrzymaniu nagrody rzeczowej. W przypadku wysyłki nagrody, za równoważne podpisaniu 

protokołu uznaje się dowód nadania przesyłki z nagrodą.  

 

V. KOMISJA 

1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą 

przedstawiciele Organizatora. 

2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań 

wynikających z niniejszego Regulaminu. 

3. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez powołaną Komisję. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.wbiis.zut.edu.pl. 

http://www.wbiis.zut.edu.pl/


2. Uczestnik Konkursu / Zespół przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: a) 

jest autorem rozwiązania zadania konkursowego, b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone 

prawa autorskie do nadesłanej pracy konkursowej, które to jako utwory pozbawione są 

jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; c) zgadza 

się na opublikowanie pracy konkursowej na stronie www.zut.edu.pl oraz www.wbiis.zut.edu.pl 

oraz w serwisie społecznościowym Organizatora czasie trwania konkursu oraz po jego 

zakończeniu, d) zgadza się na opublikowanie pracy konkursowej na potrzeby prezentacji 

pokonkursowej w Galerii Rektorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym 

w Szczecinie oraz na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT, w celach 

promocyjnych. 

3. Osoby/ Zespoły, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowane. 

4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie 

prawo natychmiastowej dyskwalifikacji pracy konkursowej w przypadku podejrzenia 

naruszenia Regulaminu. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z 

Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku 

wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z 

Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz 

niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. 

7. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 9 września 2021 roku. 

8. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

 

 

 


