REGULAMIN KONKURSU
dla młodych naukowców – studentów i doktorantów,
o nagrodę Prezesa Zarządu PIT-RADWAR S.A.
za najlepszy referat na Konferencji pt. „Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady ogólne, przebieg oraz tryb rozstrzygnięcia konkursu na
najlepszy referat konferencyjny (dalej „Referat”).
2. Organizatorem Konkursu jest Komitet Programowy 10. Konferencji pt. „Urządzenia i Systemy
Radioelektroniczne”.
3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszego Referatu z zakresu tematycznego
Konferencji, nadesłanego do Organizatora w ramach publikacji konferencyjnej.
4. Zakres tematyczny Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
1) akustyka i akustoelektronika;
2) anteny i mikrofale;
3) elektronika biomedyczna;
4) optoelektronika;
5) przetwarzanie sygnałów i danych w radioelektronice;
6) radioelektronika w zastosowaniach kosmicznych;
7) radiolokacja;
8) radionawigacja;
9) systemy bezzałogowe;
10) technika radarowa;
11) urządzenia i systemy łączności;
12) urządzenia i systemy pomiarowe;
13) urządzenia i systemy specjalne.
Rozdział II
Zgłaszanie prac do Konkursu
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§2
Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie autor Referatu z dziedziny objętej zakresem
tematycznym Konferencji, który w chwili zgłoszenia Referatu do Konkursu nie ukończył 35 roku
życia.
Zgłoszenie Referatu do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest
równoznaczne ze złożeniem przez autora Referatu oświadczenia w przedmiocie akceptacji
postanowień Regulaminu i zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora.
Nadesłane na Konkurs Referaty nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub
fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Nie mogą to być teksty wcześniej publikowane i
obciążone prawami autorskimi na rzecz osób trzecich.
Za prawidłowe zgłoszenie Referatu uważa się przesłanie jego wersji elektronicznej na adres
Organizatora konferencji: uisr2019@wat.edu.pl oraz zaznaczenie udziału w Konkursie podczas
rejestracji elektronicznej.
Termin nadesłania streszczenia Referatu upływa z dniem 10.09.2019 r., a pełnej wersji
elektronicznej Referatu z dniem 20.09.2019 r.

Rozdział III
Rozstrzygnięcie Konkursu
§3
1. Prawidłowo zgłoszone do Konkursu Referaty podlegają ocenie przez Komisję Konkursową
(zwaną dalej „Komisją”).
2. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, sekretarz oraz członkowie.
3. Przewodniczącym Komisji jest Przewodniczący Komitetu Programowego Konferencji.
4. Sekretarzem Komisji jest Sekretarz Komitetu Programowego Konferencji.
5. Pozostałych członków Komisji w liczbie trzech osób powołuje Przewodniczący Komisji spośród
członków Komitetu Programowego Konferencji.
§4
1. Komisja wybiera Laureata Konkursu spośród Autorów, których Referaty zostały pozytywnie
zrecenzowane.
2. Wybór 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.
§5
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 IV
Nagroda
§6
1. Pierwszą Nagrodą w Konkursie są statuetka i dyplom, nagroda pieniężna w wysokości 3 000,00 zł
brutto oraz możliwość odbycia płatnych, dwumiesięcznych praktyk (wartość 3 000,00 zł brutto
za miesiąc) w PIT-RADWAR S.A.
2. Drugą Nagrodą w Konkursie są statuetka i dyplom oraz możliwość odbycia płatnych
dwumiesięcznych praktyk (wartość 2 000,00 zł brutto za miesiąc) w PIT-RADWAR S.A.
3. Trzecią Nagrodą w Konkursie są statuetka i dyplom.
4. Fundatorem nagrody jest Prezes Zarządu PIT-RADWAR S.A.
5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
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§7
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.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku
zmian przepisów prawnych lub innych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie Konkursu.
Poprzez udział w Konkursie każdy autor Referatu wyraża zgodę:
na upublicznienie jego imienia i nazwiska oraz tematu Referatu w programie Konferencji
opublikowanym na stronie internetowej oraz w drukowanych materiałach informacyjnych
Konferencji,

2) na publikację streszczenia Referatu w materiałach informacyjnych Konferencji.
4. Poprzez udział w Konkursie autor Referatu wyraża zgodę na osobiste wygłoszenie swojego
Referatu, a także przekazanie pełnej wersji swojego Referatu, zarejestrowanego na płycie CD
wszystkim uczestnikom Konferencji, a także na publikację Referatu w bazie SPIE.
5. Uczestnicy Konferencji zobowiązani są do niewykorzystywania w całości lub w części treści
Referatów do innych celów niż przeprowadzenie Konkursu, o którym mowa w niniejszym
Regulaminie.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia i podpisania przez Prezesa
Zarządu PIT-RADWAR S.A.
7. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres mailowy Konkursu:
uisr2019@wat.edu.pl.
8. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu będzie oznaczało jego
wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników praw
autorskich osób trzecich. Odpowiedzialność taka spoczywa na Uczestnikach zgłaszających
Referaty do Konkursu.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83).
11. 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 przetwarzane w zgodzie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 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). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych ich usunięcia oraz poprawiania.

