KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW
O NAGRODĘ PREZESA ZARZĄDU PIT-RADWAR S.A.

Konkurs dla młodych naukowców - studentów i doktorantów, którzy nie ukończyli 35
roku życia,
na najlepszy referat konferencyjny.
REGULAMIN KONKURSU
dla młodych naukowców – studentów i doktorantów,
o nagrodę Prezesa Zarządu PIT-RADWAR S.A.
przeprowadzanego w ramach konferencji „Urządzenia i Systemy Radiolokacyjne 2017”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy regulamin określa ogólne zasady, przebieg oraz tryb rozstrzygania konkursu
na najlepszy referat konferencyjny.
§2
Uczestnikiem konkursu może być autor publikacji konferencyjnej z dziedziny objętej
zakresem tematycznym konferencji, który w chwili złożenia referatu nie ukończył 35 roku
życia.
Rozdział II
Organizator
§3
Organizatorem Konkursu jest Komitet Programowy 8. Konferencji „Urządzenia
i Systemy Radiolokacyjne 2017”.
Rozdział III
Przedmiot Konkursu
§4
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszego referatu z zakresu tematycznego
konferencji, nadesłanego do Komitetu w ramach publikacji konferencyjnej.
2. Tematyka Konkursu obejmuje zagadnienia będące w obszarze tematyki konferencji,
w szczególności w takich tematach jak:
 akustyka i akustoelektronika,
 technika antenowa,
 elektronika biomedyczna,
 kompatybilność elektromagnetyczna,
 technika mikrofalowa,
 optoelektronika,
 radiolokacja,
 radionawigacja,
 urządzenia i systemy specjalne.

Rozdział IV
Nagroda

1.

2.

3.
4.
5.

§5
Pierwszą Nagrodą w Konkursie jest statuetka i dyplom oraz możliwość odbycia płatnych
dwumiesięcznych praktyk (wartość 2000 PLN brutto za miesiąc) w jednym z
przedsiębiorstw wchodzących w skład PIT-RADWAR S.A.
Drugą Nagrodą w Konkursie jest statuetka i dyplom oraz możliwość odbycia płatnych
jednomiesięcznych praktyk (wartość 2000 PLN brutto za miesiąc) w przedsiębiorstwach
wchodzących w skład PIT-RADWAR S.A.
Trzecią Nagrodą w Konkursie jest statuetka i dyplom.
Fundatorem nagrody jest Prezes Zarządu PIT-RADWAR S.A.
Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
Rozdział V
Zgłaszanie prac do Konkursu

1.
2.

3.
4.
5.

6.

§6
Publikację, w formie artykułu konferencyjnego, może zgłosić do Konkursu tylko Autor
pracy.
Zgłoszenie pracy do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest
równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika Konkursu oświadczenia w przedmiocie
akceptacji niniejszego regulaminu i zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Organizatora.
Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace, które nie zostały uprzednio
opublikowane, i do których przysługują Autorowi nieograniczone prawa autorskie.
Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przedłożenie kompletu dokumentów
zgłoszeniowych.
Komplet dokumentów składa się z:
a) Wypełnionej „Karty zgłoszeniowej” udziału w Konferencji;
b) artykułu w formie wydrukowanej – 1 egz.;
c) artykułu w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (CD lub DVD) – 1 szt.
Komplet dokumentów składa się w sekretariacie Konferencji (w miejscu) w dniu
rozpoczęcia Konferencji.
§7
Prace zgłoszone do Konkursu nie podlegają zwrotowi.
Rozdział VI
Rozstrzygnięcie Konkursu

1.
2.
3.
4.
5.

§8
Prace prawidłowo zgłoszone do Konkursu podlegają ocenie przez Komisję Konkursową
(zwaną dalej Komisją).
W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, sekretarz oraz członkowie.
Przewodniczącym Komisji jest przewodniczący Komitetu Programowego Konferencji.
Sekretarz Komisji jest sekretarz Komitetu Programowego Konferencji.
Pozostałych członków Komisji w liczbie 3 osób powołuje przewodniczący Komisji
spośród członków Komitetu Naukowego Konferencji.
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§9
1. Komisja wybiera laureata Konkursu spośród Autorów, których prace zostały pozytywnie
zrecenzowane.
2. Wyłonienie Laureata Konkursu odbywa się w drodze głosowania zwykłą większością
głosów.
3. Komisja może zdecydować o odstąpieniu od przyznania nagrody.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna, a od jej decyzji nie przysługuje odwołanie.
§ 10
1. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagrody odbywa się w czasie trwania
Konferencji.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony
internetowej Organizatora.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 11
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie można było przewidzieć, lub, którym
nie można było zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły
wyższej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych zdarzeń mających wpływ na
zorganizowanie Konkursu.
3. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach
wzajemnych (Dz. U. Z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Przewodniczącego
Komitetu Naukowego Konferencji.
5. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu:
uisr17@dniradiolokacji.pl .
6. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego
wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem
oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom
Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
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