REGULAMIN KONKURSU
„Instytut po TYSIĄCkroć najlepszy”
Rada Samorządu Doktorantów PAN
25 październik 2020 r.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii
Nauk (RSD PAN) z siedzibą przy pl. Defilad 1 w Warszawie (00-901) (dalej:
„Organizator”).
2. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Instytut po tysiąckroć najlepszy” i jest
zwany dalej: "Konkursem".
3. Konkurs będzie się odbywał zgodnie z tym Regulaminem Konkursu (dalej:
„Regulamin”).
4. Celem Konkursu jest wyłonienie Instytutu Polskiej Akademii Nauk (IPAN)
wykazującego się najlepszymi osiągnięciami i stwarzającymi najlepsze warunki
do prowadzenia prac badawczych oraz kształcenia doktorantów.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony
www.kondokpan.edu.pl
6. Terminy zgłoszeń każdorazowo ustala RSD PAN i ogłasza na stronie
internetowej www.samorzaddoktorantow.pan.pl, lecz nie później niż 3
tygodnie przed dniem rozpoczęcia Konferencji Doktorantów PAN. RSD PAN
może również informować o Konkursie posługując się innymi środkami
komunikacji, w tym media społecznościowe.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez
podania przyczyny.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”), które wchodzą w
skład Samorządu Doktorantów przy Instytucjach PAN (SD) lub wskazane przez
Przewodniczącego SD do reprezentowania Samorządu Doktorantów PAN.
2. Poprzez udział w konkursie uczestnik oświadcza, że:
a. zapoznał się i akceptuje regulamin konkursu
b. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
administratora danych osobowych zgodnie z § 7 Regulaminu
3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Kapituły Konkursu oraz osoby
odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu oraz
członkowie ich rodzin.

§3
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Aby przystąpić do konkursu, należy wypełnić formularz konkursowy, który
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz stworzyć poster
promujący Instytut PAN, w którym Uczestnik jest doktorantem według
załączonego wzoru (Załącznik nr 2) i przesłać na adres e-mail sd@pan.pl do
dnia 20 listopada 2020 roku do godziny 23.59.
2. Uczestnik zgadza się na umieszczenie Załącznika nr 2 (poster promujący) na
oficjalnej stronie internetowej konferencji (www.kondokpan.edu.pl) oraz w
mediach społecznościowych.
3. Laureatem konkursu jest Samorząd Doktorantów, który otrzymał najwięcej
punktów.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych umieszczonych
w formularzu konkursowym.
5. O wszystkich sprawach i kwestiach nieuregulowanych w niniejszym
regulaminie decyduje Przewodniczący Kapituły Konkursu.
6. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. W
przypadku przesłania więcej zgłoszeń z tego samego Instytutu PAN, wszystkie
te zgłoszenia będą wykluczone z konkursu.

§4
NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna w kwocie 1000 PLN.
2. Organizator może przyznać również wyróżnienia.
3. Nagroda zostanie przekazana do 14 dni kalendarzowych na numer konta
bankowego wskazanego przez Laureata.
4. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
5. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, organizator zastrzega sobie
prawo do przekazania nagrody Uczestnikowi, który uzyskał drugie miejsce, lub
kolejno niższe.
6. Nagroda może być przeznaczona na dowolny cel.

§5
KAPITUŁA KONKURSOWA I WYBÓR LAUREATÓW

1. Weryfikacji i oceny formularzy konkursowych dokonuje Kapituła Konkursowa,
w skład której wchodzi Przewodniczący RSD PAN oraz od 3 do 6 osób
wskazanych przez Przewodniczącego RSD PAN. Przewodniczący RSD PAN
wybiera Przewodniczącego i Sekretarza Kapituły Konkursowej.
2. Skład Kapituły konkursowej zostanie zamieszczony na oficjalnej stronie
internetowej konferencji www.kondokpan.edu.pl
3. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów z formularza
konkursowego, Kapituła Konkursu weźmie pod uwagę oryginalność oraz
merytoryczną zawartość posterów promujących.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu Konferencji Doktorantów PAN - 23
listopada 2020 r.

§6
KONTAKT Z LAUREATEM

1. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej podczas Konferencji
Doktorantów PAN.
2. Laureat jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi następujących
danych na adres e-mail sd@pan.pl w ciągu 3 dni roboczych:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer konta bankowego, na który zostanie przelana wartość nagrody
3. Nieprzesłanie przez laureata ww. danych w wymaganym terminie jest
równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

§7
KLAUZULA INFORMACYJNA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu i laureatów jest
Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk (RSD PAN) z
siedzibą przy pl. Defilad 1 w Warszawie (00-901).
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
3. Dane osobowe uczestników i laureatów będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia konkursu, poinformowania o jego wynikach oraz do
kontaktu z laureatami.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest
niezbędne do udziału w konkursie.
5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia
danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Organizator będzie zbierał następujące dane: od uczestników – imię i
nazwisko; od laureata – imię i nazwisko, adres e-mail, adres
korespondencyjny oraz numer konta bankowego.
7. Dane osobowe laureatów nie będą udostępniane podmiotom trzecim (z
wyjątkiem dostawcy usługi pocztowej).
8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania (w mediach społecznościowych, na stronie internetowej
RSD PAN www.samorzaddoktorantow.pan.pl oraz na oficjalnej stronie
internetowej konferencji www.kondokpan.edu.pl ) o wynikach konkursu.
9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim z
wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji wyżej określonych celów.
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne, mające na celu
należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
13. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

