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REGULAMIN 

 

§ 1 
Regulamin konkursu plastycznego określa warunki, tryb i sposób nadsyłania, przyjmowania 

oraz oceniania prac konkursowych. Przedsięwzięcie organizowane jest w związku z 

obchodami Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej przypadającego na dzień 7. listopada.  

§ 2 
Za organizację konkursu odpowiedzialne jest Studenckie Koło Naukowe Fizyków 

Medycznych KERMA działające przy Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej (WFiIS) 

AGH w Krakowie, określane dalej jako Organizator. Celem konkursu jest promowanie i 

poszerzanie świadomości o zawodzie fizyka medycznego.  

§ 3 
W Konkursie udział wziąć może uczeń klasy VII, VIII szkoły podstawowej, III klasy szkoły 

gimnazjalnej oraz szkoły ponadgimnazjalnej. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

§ 4 

Nadsyłając pracę do konkursu, Uczestnik zrzeka się praw autorskich do swojego dzieła, a te 

przechodzą na wyłączny użytek Organizatora. Organizator nie czerpie korzyści majątkowych 

i prywatnych z tytułu organizacji konkursu. 

§ 5 

Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę. Przesłanie więcej niż jednej pracy 

przez jednego Uczestnika będzie skutkowało usunięciem z konkursu. Celem pracy 

konkursowej jest przygotowanie obrazka o charakterze humorystycznym, w którym elementy 

graficzne będą współgrać z tekstem (forma popularnie określana jako „mem”). Tematyka 

takiej pracy musi zwierać elementy związane z fizyką medyczną. Praca nie może zawierać 

wulgarnych treści oraz obscenicznych obrazów.  Szczególnie cenione będą prace związane z 

tegorocznym hasłem Dnia Fizyki Medycznej: ,,Z korzyścią dla pacjenta". 

§ 6 
Dla zwycięzców Konkursu, Regulaminem przewidziane zostały atrakcyjne nagrody 

rzeczowe.  

§ 7 
Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac to 28 października 2018 roku, godz. 23:59. Pliki 

należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres sknfmkerma@gmail.com jako załącznik w 

formacie PDF lub JPG. Nazwa pliku powinna być następująca: 

nazwaSzkoły_KONKURS_nazwiskoNauczyciela_nazwiskoTwórcy. Prace mogą być 

wysyłane wyłącznie przez nauczyciela. Odbiór każdej zgłoszonej pracy zostanie 

potwierdzony przez Organizatora wiadomością zwrotną. Prace oceniać będzie Komisja 

Konkursowa wyłoniona przez Organizatora w głosowaniu tajnym, której zadaniem będzie 

wskazanie zwycięskich prac. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 listopada 2018 roku na 

WFiIS AGH (pawilon D-10, ul. Reymonta 19 w Krakowie) podczas obchodów 

Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej.  

§ 9 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie oraz do odwołania 

całości przedsięwzięcia w sytuacjach losowych od niego niezależnych. Udział w Konkursie 

jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją postanowień tegoż Regulaminu.  
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§ 10 

Akceptacja postanowień powyższego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestników i zwycięzcy. 

Administratorem jest Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo- 

Hutniczej w Krakowie znajdującym się na przy ulicy Reymonta 19 w Krakowie . 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu 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.  

 


