UOS AGH EECSS Club
Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

TARGI PROJEKTÓW AKADEMICKICH 4
REGULAMIN KONKURSU
1. ORGANIZATOR I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1.

Organizatorem konkursu jest UOS AGH EECSS Club - AGH Electrical Engineering and
Computer Sciences Students' Club - lokalny komitet ogólnoeuropejskiej organizacji
studenckiej EESTEC.

1.2.

Wystawcą nazywamy osobę lub grupę osób prezentujących własny projekt podczas
Targów Projektów Akademickich. Wystawcą mogą być przedstawiciele Koła
Naukowego, jednak przynależność do Koła nie jest wymogiem koniecznym do
uczestnictwa w konkursie.

2. CEL KONKURSU
2.1.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej innowacyjnych i kreatywnych projektów
prezentowanych podczas Targów Projektów Akademickich, nagrodzenie oraz
zmotywowanie Wystawców do dalszej pracy nad swoim projektem.

3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
3.1.

Konkurs odbędzie się podczas Targów Projektów Akademickich 4, dnia 24 maja 2017
w godzinach 10:00-15:00
, w Auli Głównej AGH w budynku A0. Rozstrzygnięcie nastąpi
w tym samym dniu.

3.2.

Ocena zgłoszonych projektów dokonana zostanie przez jury na podstawie poniższych
kryteriów: wartość naukowa, wartość aplikacyjna, wartość estetyczna, innowacyjność,
kreatywność, możliwość debiutu rynkowego, możliwość zastosowania praktycznego,
inne walory.

3.3.

Członkami jury są pracownicy dydaktyczni Akademii Górniczo-Hutniczej oraz jeden
przedstawiciel studentów, którzy zapoznają się z każdym projektem podchodząc do
poszczególnych stoisk Uczestników i zadając pytania. Członkowie jury będą mieli
dostęp do opisów projektów przygotowanych przez Uczestników.

3.4.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty z podziałem na dwie kategorie - Indywidualni
Wystawcy oraz Koła Naukowe.
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4. WARUNKI UCZESTNICTWA
4.1.

Uczestnikami konkursu mogą być studenci wszystkich uczelni akademickich w Polsce,
będący na studiach I lub II stopnia, których projekty nie zostały wyróżnione
w poprzednich edycjach Targów Projektów Akademickich.

4.2.

W konkursie bierze udział każdy Wystawca, który uczestniczy w Targach Projektów
Akademickich, nie będący laureatem poprzednich edycji konkursu.

4.3.

Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne.

4.4.

Wyniki konkursu, imię i nazwisko laureata zostaną opublikowane przez Organizatora
na
stronie
eestec.agh.edu.pl,
tpa.eestec.pl

,
a
także
www.facebook.com/EESTEC.AGH.Krakow i 
www.facebook.com/eestec.tpa Uczestnicy
biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych do celów
związanych z uczestnictwem w Targach Projektów Akademickich 4.

5. NAGRODY
5.1.

Nagrodzone zostają cztery projekty - po dwa z kategorii Indywidualni Wystawcy i Koła
Naukowe, otrzymując odpowiednio miejsce pierwsze lub wyróżnienie.

5.2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody, wynikające
z przyczyn leżących po stronie uczestnika.

5.3.

Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę.

5.4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie
udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać
do jej producenta lub sprzedawcy.

6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
6.1.

Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu Targów Projektów Akademickich.

6.2.

Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach pocztą elektroniczną
nie później niż 7 dni po zakończeniu Targów.

7. PRAWA AUTORSKIE
7.1.

Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem
projektu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą
powstać w związku z wykonaniem Pracy.

7.2.

Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe
w związku z niniejszym Konkursem projekty nie naruszają w żaden sposób przepisów
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obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że
jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie
ograniczone lub obciążone.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

8.2.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź
zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

8.3.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana
nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. O wszelkich zmianach organizator
będzie informować na oficjalnej stronie internetowej 
tpa.eestec.pl

8.4.

Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalnego maila Targów Projektów
Akademickich tpa@eestec.pl

8.5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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