Regulamin Konkursu “OFF SCIENCE – Przegląd Garażowych Wynalazków”,
organizowanego w ramach 4. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice

§1
Regulamin i cel Konkursu
1. Regulamin określa zasady Konkursu “OFF SCIENCE – Przegląd Garażowych Wynalazków”
(zwany dalej Konkursem), przeprowadzanego w ramach 4. Śląskiego Festiwalu Nauki
Katowice (zwany dalej Festiwalem).
2. Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowania wynalazczością i promowanie postaw
proinnowacyjnych w społeczeństwie.
3. Wydarzenie ma charakter konkursu naukowo-racjonalizatorskiego.
§2
Organizator
1. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, z siedzibą przy ul. Bankowej
12, 40-007 Katowice (zwany dalej Uniwersytetem).
2. Jednostką Uniwersytetu koordynującą organizację Konkursu jest Biuro Organizacyjne
Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice, natomiast osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za
organizację są pracownicy wskazani przez Dyrektora Wykonawczego Festiwalu.
§3
Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział osoby indywidualne lub zespoły (zwane dalej Uczestnikami)
liczące nie więcej niż pięć osób.
2. Dopuszcza się podział Uczestników na kategorie wiekowe, po uprzednim ogłoszeniu na
stronie internetowej www.slaskifestiwalnauki.pl.
3. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
§4
Prace i zgłoszenia do Konkursu
1. Zgłaszane wynalazki lub innowacyjne rozwiązania użytkowe muszą być udokumentowanymi
pracami własnymi Uczestników Konkursu.
2. Nie ogranicza się rodzaju i charakteru zgłaszanych wynalazków lub innowacyjnych
rozwiązań, jednak preferowane są prace służące poprawie wygody życia codziennego.
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3. Konkurs odbędzie się 26 stycznia 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w
Katowicach.
4. Zgłoszeń do Konkursu należy dokonywać do 30 października 2019 r. do godz. 23:59 poprzez
formularz zamieszczony na stronie internetowej www.slaskifestiwalnauki.pl.
5. W przypadku zgłoszeń Uczestników, którzy do 26 stycznia 2020 r. nie ukończą 18 lat,
konieczne jest przesłanie w formie załącznika do formularza zgłoszeniowego lub mailowo na
adres sfn@us.edu.pl, w terminie określonym w ust. 4, wypełnionego i potwierdzonego
czytelnym podpisem skanu oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zgodzie na udział
dziecka w Konkursie oraz o sprawowaniu opieki nad nim w jego trakcie. Wzór oświadczenia
określa załącznik do Regulaminu.
6. Opis zgłaszanej pracy – wynalazku lub innowacyjnego rozwiązania użytkowego – należy
zamieścić w formularzu zgłoszeniowym, w rozmiarze maksymalnie 1500 znaków. Opcjonalne
załączniki ze zwięzłą dokumentacją graficzną, filmową lub dźwiękową (w formatach
wybranych spośród następujących: .bmp, .gif, .jpg, .pdf, .png, .tif, .pps, .ppsx, .ppt, .pptx, .avi,
.mp3, .mp4, .wav) należy przesłać w formie załącznika do formularza zgłoszeniowego lub
mailowo na adres sfn@us.edu.pl, wyłącznie przy użyciu usługi WeTransfer
lub w postaci linku, w terminie określonym w ust. 4.
7. Uczestnicy zachowują wszelkie prawa do zgłoszonego wynalazku lub innowacyjnego
rozwiązania użytkowego.
§5
Kwalifikacja do publicznego zaprezentowania pracy
1. Kwalifikacji Uczestników do publicznego zaprezentowania prac podczas Festiwalu dokona
Komisja Konkursowa, powołana przez Komitet Programowy Festiwalu, ogłaszając wybrane
prace na stronie internetowej www.slaskifestiwalnauki.pl, a ponadto informując Uczestników
mailowo do 16 stycznia 2020 r. na adres podany w zgłoszeniu.
2. Rozstrzygnięcie Komisji Przeglądu jest ostateczne i nie służy od niego odwołanie.
§6
Prezentacja pracy
1. Uczestnik zakwalifikowany do publicznego zaprezentowania wynalazku lub innowacyjnego
rozwiązania użytkowego uzyskuje możliwość nieodpłatnego publicznego zaprezentowania
swojej pracy 12 stycznia 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach
we wskazanym przez Organizatora miejscu.
2. Zakwalifikowanie do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na prezentację wynalazku
podczas Festiwalu. O przeszkodach w prezentacji wynalazku podczas Festiwalu Uczestnicy są
zobowiązani poinformować Organizatora do 19 stycznia 2020 r. do godz. 23:59 mailowo na
adres sfn@us.edu.pl.
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Uczestników w oparciu o
odpowiedni dokument.
§7
Nagrody
1. W Konkursie przewiduje się wyróżnienia (zwane dalej Nagrodą) w następujących
kategoriach:
a. Nagroda ekspertów, przyznana decyzją Komisji Konkursowej.
b. Nagroda mediów, przyznana w plebiscycie zorganizowanym przez media lokalne.
c. Nagroda publiczności, przyznana w bezpośrednim głosowaniu na terenie Festiwalu w dniu
Konkursu.
2.
3.
4.
5.

Wysokość Nagrody w każdej kategorii wynosi 1000 złotych.
Nagroda nie podlega wymianie na inny przedmiot lub równowartość pieniężną.
Dokumentem potwierdzającym przyznanie Nagrody jest Protokół Komisji Konkursowej.
Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.) Nagroda jest
zwolniona z podatku.
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 26 stycznia 2020 r. podczas Festiwalu w
Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz na stronie internetowej
www.slaskifestiwalnauki.pl.
§8
Dane osobowe
1. Dane osobowe niezbędne do organizacji Konkursu są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku 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). Administratorem danych osobowych udostępnionych
przez Uczestników i ich rodziców lub opiekunów prawnych jest Uniwersytet.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak lub usunięcie uniemożliwia wzięcie
udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników są zbierane wyłącznie w celach związanych
z organizacją i promocją Konkursu.
3. Imiona i nazwiska Uczestników oraz nazwy ich wynalazków zostaną przekazane mediom
prowadzącym obsługę prasową Festiwalu, w tym patronowi medialnemu Festiwalu, w celu
umożliwienia przyznania nagrody, o jakiej mowa w § 7 ust. 1 lit. b.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do organizacji Konkursu.
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§9
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania informacji o zgłoszonych pracach w
mediach, internecie i materiałach promocyjnych Festiwalu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki
określone w niniejszym Regulaminie. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z
przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu, z jednoczesnym
wygaśnięciem prawa do nagród.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, przepisy o ochronie danych osobowych oraz przepisy ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości poprzez
zamieszczenie na stronie internetowej www.slaskifestiwalnauki.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
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