
REGULAMIN KONKURSU 

„Uczelnia dobrej energii” 
 

§ 1 

1. Niniejszy  regulamin  (zwany  dalej  „Regulaminem")  określa  warunki  uczestnictwa                       w 
Konkursie „Uczelnia dobrej energii” (zwanym dalej „Konkursem”).  

2. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.  
3. Konkurs jest organizowany przez spółkę TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Katowicach ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy Katowice 
– Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000271562, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP)  
954 258 39 88, z kapitałem zakładowym w wysokości 8.762.746.970,00 zł, zwaną dalej 
„Organizatorem”. 

4. Konkurs odbywa się pod patronatem Koła Naukowego Eko-Energia Politechniki 

Częstochowskiej oraz Instytutu Maszyn Cieplnych Wydziału Inżynierii Mechanicznej  

i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. 

5. Celem konkursu jest promowanie wśród studentów zagadnień związanych z energetyką oraz 

z rozwojem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego Polski,      a 

w szczególności [Cel]: 

 Zainteresowanie studentów tematyką związaną z energetyką i trendami rozwojowymi 

branży; 

 Promowanie wiedzy o energetyce; 

 Promowanie sposobów oszczędzania energii elektrycznej na każdym etapie jej 

powstawania; 

 Rozwijanie zainteresowań poznawczych i badawczych wśród studentów w zakresie 

bezpieczeństwa państwa. 

§ 2 

1. Konkurs skierowany jest  do studentów wszystkich wydziałów Politechniki Częstochowskiej. 

2. Zgłaszane prace muszą być samodzielne, napisane przez jedna osobę. Prace zespołowe nie 

będą  oceniane przez Jury Konkursu. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a) Zgłoszenie udziału poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia  

 (załącznik nr 1 do Regulaminu); zgłoszenie powinno być wysłane indywidualnie na adres 

e-mail: dobraenergia.konkurs@gmail.com, 

b) Przesłanie zgłoszenia wraz z pracą konkursową  na adres e-mail do dnia 10 czerwca 2017 

roku, 

4. Student, zgłaszając swój udział w Konkursie oraz przesyłając pracę konkursową, o której mowa 

w § 3 ust. 1, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację 

pracy konkursowej przez Organizatora w celach promocyjnych i edukacyjnych oraz na 

korzystanie z tej pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek 

nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo, 
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b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na 

jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo, 

c) wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub 

multimedialnej, do baz danych, 

d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów  

i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym  

(m.in. udostępnianie w Internecie), 

e) publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie, 

f) użyczanie lub najem. 

5. Przesyłając pracę konkursową, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. student oświadcza, że: 

a) posiada wszystkie prawa do dysponowania pracą konkursową o której mowa  

w § 3 ust.1 a także – że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tej pracy, w tym 

wszystkie jego części stanowiące samodzielny utwór, 

b) praca  ta nie jest ograniczona prawami na rzecz osoby trzeciej, 

c) osoby, których wizerunek jest utrwalony w pracy konkursowej, o której mowa  

w § 3 ust. 1, wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku przez Organizatora. 

6. Dla ustalenia, czy zachowano termin wskazany w § 2 ust. 3 lit.b, pod uwagę będzie brana   data 

wpływu zgłoszenia i pracy konkursowej do Organizatora. 

7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 11 czerwca 2017 roku. 

§ 3 

1. W ramach konkursu należy samodzielnie opracować oryginalną pracę pod hasłem: „Pomysł 

na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski w jednym z wybranych aspektów: 

energetycznym, ekologicznym, ekonomicznym, administracyjno-prawnym” w jednej z 

następujących postaci: 

a) Referatu: 

Referat powinien mieć objętość nie mniejszą niż 2 i nie większą niż 5 stron formatu A4 

tekstu pisanego i uwzględniać poniższe wymogi: 

 strona tytułowa zawierająca: tytuł pracy, nazwę szkoły, wydziału, kierunku, roku, 

imię i nazwisko uczestnika, 

 spis treści, 

 część zasadnicza: czcionka Times New Roman, wielkości 12 pkt., odstęp między 

wierszami 1,5 linii, marginesy o wymiarach: 2,6 cm górny, 2 cm dolny, 1,6 cm lewy, 

1,7 cm prawy, ponumerowane strony, 

 wykaz źródeł. 

b) Plakatu (format dowolny) 

c) Fotografii (format dowolny) 

d) Filmu (długość filmu nie więcej niż 5 minut) 

e) Prezentacji Powerpoint (nie mniej niż 6 slajdów, nie więcej niż 12 slajdów). Praca musi 

zawierać bibliografię. 

2. Oryginalność  wszystkich prac zostanie zweryfikowana.  

Referat dodatkowo zostanie sprawdzony przy użyciu Systemu Plagiat.pl. Za oryginalny 

zostanie uznany referat, dla którego „Współczynnik podobieństwa 1” oraz „Współczynnik 



podobieństwa 2” zawarte w „Raporcie Podobieństwa Systemu Plagiat.pl” nie przekroczą 

wartości odpowiednio 40% i 10%. 

3. Na ocenę prac zgłoszonych w konkursu składają się: 

• innowacyjność pomysłu; 

• nowatorskie ujęcie problemu; 

• koncepcje wykraczające poza utarte schematy; 

• merytoryczny poziom opracowania i jego forma; 

• zgodność opracowania z tematem pracy; 

• potencjalna możliwość zastosowania omawianych zagadnień w przemyśle i nauce. 

4. O wyniku Konkursu rozstrzyga – według własnego uznania – Jury Konkursu na podstawie 

oceny prac. Istotnym elementem wpływającym na ocenę końcową będzie zaproponowanie 

przez autora konkretnych działań, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa 

energetycznego. 

5. Jury Konkursu składa się z co najmniej 5 osób – przedstawicieli koła naukowego Eko-Energia, 

Opiekuna Koła Naukowego Eko-Energia, Ambasadora Grupy TAURON na Politechnice 

Częstochowskiej oraz przedstawiciela grupy TAURON. 

 

§4 

1. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem: 

 Ogłoszenie konkursu – 30 maja 2017r. 

 Nadsyłanie prac – do 10 czerwca 2017 r. 

 Ogłoszenie wyników – 11 czerwca 2017r. 

 Wręczenie nagród – 12 czerwca 2017r. 

§5 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

a. Za zajęcia 1 miejsca nagroda w postaci: 

 gwarantowanego miejsca w warsztatach organizowanych przez GRUPĘ TAURON, 

Ambasadora TAURON na Politechnice Częstochowskiej oraz Koło Naukowe Eko-

energia w czerwcu 2017 roku na Politechnice Częstochowskiej; 

 gwarantowanych miejsc dla 2 osób na wycieczkę organizowaną w czerwcu 2017 

roku do jednej ze spółek Grupy TAURON (osoby biorące udział  

w wycieczce muszą być studentami Politechniki Częstochowskiej); 

 jednej z następujących nagród rzeczowych: tablet lub głośniki komputerowe lub 

pendrive albo torba podróżna (wyboru nagrody dokonuje Organizator). 

b. Za zajęcie 2 miejsca nagroda w postaci: 

 gwarantowanego miejsca w warsztatach organizowanych przez GRUPĘ TAURON, 

Ambasadora TAURON na Politechnice Częstochowskiej oraz Koło Naukowe Eko-

Energia w czerwcu 2017 roku na Politechnice Częstochowskiej; 

 gwarantowanych miejsc dla 2 osób na wycieczkę organizowaną w czerwcu 2017 

roku do jednej ze spółek Grupy TAURON (osoby biorące udział w wycieczce muszą 

być studentami Politechniki Częstochowskiej); 

 jednej z następujących nagród rzeczowych: pendrive lub powerbank albo torba 

podróżna (wyboru nagrody dokonuje Organizator). 



c. Za zajęcia 3 miejsca nagroda w postaci: 

 gwarantowanego miejsca w warsztatach organizowanych przez GRUPĘ TAURON, 

Ambasadora TAURON na Politechnice Częstochowskiej oraz Koło Naukowe Eko-

energia w czerwcu 2017 roku na Politechnice Częstochowskiej; 

 gwarantowanych miejsc dla 2osób na wycieczkę organizowaną w czerwcu 2017 

roku do jednej ze spółek Grupy TAURON (osoby biorące udział w wycieczce muszą 

być studentami Politechniki Częstochowskiej); 

 jednej z następujących nagród rzeczowych: pendrive lub powerbank (wyboru 

nagrody dokonuje Organizator). 

2. W ramach wyjazdu do jednej ze spółek Grupy TAURON o którym mowa w § 5 pkt. 1 organizator 

zapewnia: 

a. koszt ubezpieczenia Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

b. koszty transportu z Częstochowy do jednej ze spółek Grupy TAURON i z powrotem do 

Częstochowy; 

c. koszty wstępu do odwiedzanych obiektów i koszty przewodnika; 

3. Fundatorem nagród jest Organizator. 

4. Nagrody konkursowe zostaną wręczone podczas spotkania studentów Politechniki 

Częstochowskiej z przedstawicielami grupy TAURON, tj. w dniu 12 czerwca 2017 roku.. 

Ponadto na uroczystym rozdaniu nagród, laureaci konkursu będą mogli za zgodą Organizatora 

zaprezentować swoje prace. 

5. Organizator zastrzega możliwość zaproszenia do udziału w Wycieczce większej liczby 

uczestników zgłoszonych w konkursie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania innych nagród dodatkowych lub 

rezygnacji z części nagród przewidzianych w konkursie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyny.  

8. Zwycięzcy Konkursu zostaną podani przez Organizatora do publicznej wiadomości w dniu 

ogłoszenia wyników Konkursu w postaci komunikatu na stronie internetowej koła naukowego 

Eko-Energia. 

9. Uczestnik zobowiązuje się powiadomić Organizatora Konkursu o niemożności skorzystania  

z nagrody w możliwie najwcześniejszym terminie. W przypadku rezygnacji uczestnika  

z nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator Konkursu przyzna tę nagrodę kolejnemu 

uczestnikowi. Niniejsze postanowienie stanowi wyłączne uprawnienie Organizatora Konkursu 

i nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek roszczenia ze strony uczestnika. 

 

§ 6 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów organizacyjnych konkursu. 

2. Komitet Organizacyjny nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do ich 

wykorzystania w celach publikacji. 

3. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć z przebiegu konkursu. 

4. Sponsorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystywania prac konkursowych w celach 

promocyjnych. 

5. Uczestnicy mogą uzyskać dodatkowe informacje pod adresem e-mail: 

dobraenergia.konkurs@gmail.com lub w pokoju 203 budynku WIMiI Politechniki 

Częstochowskiej.  
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6. Organizator Konkursu nie odpowiada za jakiekolwiek skutki niedokładności, niekompletności 

lub nieprawidłowości danych i informacji podanych przez uczestnika w Karcie Zgłoszeniowej. 

7. Wszelkie wątpliwości związane z interpretacją i stosowaniem postanowień niniejszego 

Regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora. 

8. Dane osobowe uczestników Konkursu, których administratorem jest Organizator, będą 

przetwarzane: 

a. w zakresie przekazanym w zgłoszeniu, dokumentach konkursowych. Dane osób będących 

laureatami Konkursu będą przetwarzane również w zakresie wizerunku, 

b. zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

(tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późniejszymi 

zmianami) oraz przepisów wykonawczych, 

c. uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania; 

d.   podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w Konkursie. 

 

 

 

 



Załącznik nr 1   

FORMULARZ ZGŁOSZENIA    

Zgłaszam swój udział w Konkursie UCZELNIA DOBREJ ENERGII  

pod hasłem: „ Pomysł na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski w jednym z wybranych 

aspektów: energetycznym, ekologicznym, ekonomicznym, administracyjno-prawnym”   

UCZESTNICTWO INDYWIDUALNE   

……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………  

/Imię i Nazwisko/  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

/wydział, kierunek/ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

/rodzaj studiów, rok studiów/ 

…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..  

/e-mail; nr telefonu/- opcjonalnie 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu UCZELNIA DOBREJ ENERGII  

pod hasłem:  „Pomysł na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski w jednym z wybranych 

aspektów: energetycznym, ekologicznym, ekonomicznym, administracyjno-prawnym”  dostępnym na 

stronie internetowej http://eko-energiaimc.wex.pl/ lub w pok. 203 budynku WIMiI Politechniki 

Częstochowskiej i akceptuję jego postanowienia oraz  wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości 

publicznej imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, 

zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na 

przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w 

zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy 

dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych 

danych oraz możliwości ich poprawiania, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 

29.08.1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 133 poz.833 z póź. zm.)”.  

………………………………………………………………………..  

         (Miejscowość, data i czytelny podpis Uczestnika) 
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