Załącznik
do zarządzenia nr 118
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2021 r.

Regulamin Konkursu oraz Nagrody “POP Science” przyznawanej
w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice

§1
Regulamin i cele przyznawania Nagrody
1. Regulamin określa zasady przyznawania Nagrody “POP SCIENCE” w trybie
Konkursu (zwanego dalej Konkursem), przeprowadzanego w ramach Śląskiego
Festiwalu Nauki Katowice (zwanego dalej Festiwalem).
2. Celem konkursu jest wyróżnianie popularyzatorów nauki oraz promowanie
określonych form i kanałów popularyzacji nauki w różnych jej dziedzinach
i dyscyplinach.
§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 Festiwalu,
natomiast osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za organizację są osoby
wskazane przez Dyrektora Wykonawczego Festiwalu.
§3
Kategorie Konkursu
1. Uczestnicy konkursu mogą dokonać zgłoszenia w jednej z wybranych kategorii:
1) Wideoblog (przy czym do Konkursu mogą być zgłoszone, a następnie
nominowane wideoblogi, np. kanały w serwisie YouTube, zawierające
przynajmniej ¾ treści popularyzujących naukę w języku polskim, do których
istnieje bezpłatny, publiczny dostęp, przygotowywane przez jednego lub
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więcej autorów - prowadzących i mające przynajmniej 12 materiałów wideo
opublikowanych w ciągu 12 miesięcy przed ogłoszeniem danej edycji
konkursu);
2) Blog lub strona internetowa (przy czym do Konkursu mogą być zgłoszone,
a następnie nominowane blogi, rozumiane również jako serie rozbudowanych
wpisów w mediach społecznościowych i strony internetowe zawierające
przynajmniej ¾ treści popularyzujących naukę w języku polskim, do których
istnieje bezpłatny, publiczny dostęp, przygotowywane przez jednego lub
więcej autorów i mające przynajmniej 12 materiałów opublikowanych w ciągu
12 miesięcy przed ogłoszeniem danej edycji konkursu);
3) Audycja radiowa lub podcast (przy czym do Konkursu mogą być zgłoszone,
a następnie nominowane audycje radiowe i podcasty zawierające przynajmniej
¾ treści popularyzujących naukę w języku polskim, do których istnieje
publiczny dostęp bez opłat innych niż abonament radiowy lub radiowotelewizyjny, przygotowywane przez
prowadzących
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opublikowanych w ciągu 12 miesięcy przed ogłoszeniem danej edycji
konkursu i nie mogą to być wersje audio wcześniej lub równolegle
opublikowanych materiałów w innym medium);
4) Myśl globalnie, działaj lokalnie - pracownik uczelni działającej na terenie
województwa śląskiego, aktywnie popularyzujący naukę w województwie
śląskim w szczególności w formach innych niż wymienione w punktach 1-3
powyżej (przy czym do Konkursu mogą być zgłoszone lub zgłosić się, a
następnie być nominowane osoby posiadające co najmniej stopień doktora i
działające na polu popularyzacji nauki od co najmniej 3 lat);
5) Myśl globalnie, działaj lokalnie - mieszkaniec województwa śląskiego
aktywnie popularyzujący naukę w szczególności w formach innych niż
wymienione w punktach 1-3 powyżej, np. w szkole, organizacji pozarządowej
(przy czym do Konkursu mogą być zgłoszone lub zgłosić się, a następnie być
nominowane osoby, które w chwili zgłoszenia ukończyły przynajmniej 18 lat
oraz działające na polu popularyzacji nauki od co najmniej 3 lat oraz
niespełniające kryterium określonego w pkt 4, gdyż kategorie te są
rozłączone).
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2. Spośród zgłoszeń oraz z własnej inicjatywy organizator lub Jury Konkursu mogą
wyłonić nominacje w dodatkowej kategorii, co następnie zostanie ogłoszone wraz ze
wszystkimi nominacjami.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w określonych
kategoriach oraz prawo do przyznawania wyróżnień i nagród specjalnych.

§4
Etapy i wymogi Konkursu
1. Do Konkursu zgłaszane mogą być osoby oraz określone formy i kanały popularyzacji,
przy czym podstawowym wymogiem jest by opierały się one na rzetelnych
i uznanych przez środowisko naukowe źródłach.
2. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Jury oraz zwycięzcy poprzedniej
edycji.
3. W przypadku kategorii wideoblog oraz blog lub strona internetowa, ze względu na to,
że media te mają możliwość publikacji tekstu jako uzupełnienia do materiału,
preferowane są wideoblogi, blogi i strony internetowe, które wskazują konkretne
źródła informacji.
4. Zgłoszenia kandydatur wraz z uzasadnieniami przyjmowane będą w terminie
określonym na stronie www.slaskifestiwalnauki.pl poprzez udostępniony na niej
formularz internetowy.
5. Kandydatów do udziału w Konkursie mogą zgłaszać sami zainteresowani lub osoby
trzecie.
6. Wyłącznie w przypadku zgłoszenia kandydatur w obu kategoriach „Myśl globalnie,
działaj lokalnie” Organizator wymaga, w formularzu o którym mowa w ust. 4 podania
w szczególności imienia i nazwiska, adresu e-mail osoby zgłaszanej oraz organizacji,
którą reprezentuje.
7. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 dokonanego przez osobę trzecią
Organizator niezwłocznie kontaktuje się (drogą elektroniczną) z osobą zgłoszoną,
celem potwierdzenia czy wyraża zgodę na udział w konkursie, uprzednio zapoznając
się z klauzulą informacyjną RODO przesłaną w załączeniu. Jury podejmując decyzję
o nominacji nie będzie uwzględniało kandydatur osób, które nie wyraziły zgody na
udział w konkursie.
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8. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 dokonanego przez osobę
zainteresowaną oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych

wraz

z

klauzulą

informacyjną

RODO

zostaną

zamieszczone

w formularzu, o którym mowa w ust. 4.
9. W przypadku osób nominowanych w kategoriach, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 13, Organizator spełni (elektronicznie) obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
RODO wyłącznie wówczas, gdy pozyska od osoby fizycznej dane osobowe, które
prowadzą do jej indywidualizacji i pozyska zgody na ich przetwarzanie.
10. Spośród wszystkich zgłoszeń Jury Konkursu powołane przez Organizatora wyłoni
nominowanych w poszczególnych kategoriach lub w części z nich albo też rozszerzy
listę kategorii adekwatnie do zgłoszeń. Lista nominowanych zostanie podana do
publicznej wiadomości na stronie www.slaskifestiwalnauki.pl i obejmować może
publicznie dostępne nazwy wideoblogów, blogów, stron internetowych, audycji
radiowych lub podcastów wraz z podaniem imion i nazwisk osób prowadzących,
autorów danych form popularyzacji, o ile są dostępne publicznie lub ich autorzy
wyrażą na to zgodę. W przypadku obu kategorii “Myśl globalnie, działaj lokalnie”
lista nominowanych (dostępna publicznie) będzie zawierać imiona i nazwiska wraz z
reprezentowaną organizacją.
11. Organizatorzy nie są zobligowani do przedstawiania argumentów, które stanowiły
podstawę nominacji w poszczególnych kategoriach.
12. Skład Jury będzie ogłoszony wraz z podaniem listy nominowanych.
13. Organizator może zwrócić się z prośbą o uzyskanie od nominowanych:
1) oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu;
2) oświadczenia deklarującego o spełnianiu wymogów Konkursu określonych
w § 3 i § 4 niniejszego Regulaminu;
3) krótkiego opisu aktywności lub/i osiągnięć popularyzatorskich lub/i idei
działania np. Strony;
4) wskazania przez nominowanych swojej najważniejszej aktywności lub/i
“sztandarowego” materiału.
14. Zwycięzców wybiorą wszyscy zainteresowani w terminie określonym przez
Organizatora poprzez głosowanie internetowe na stronie www.slaskifestiwalnauki.pl
oraz Jury Konkursu powołane przez Organizatora z zachowaniem proporcji 50%
głosów internautów i 50% głosów Jury. W sytuacji równego rozłożenia głosów
w danej kategorii decydujące zdanie ma Dyrektor Generalny Festiwalu.
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15. Wyniki

Konkursu

zostaną

podane

do

publicznej

wiadomości

na

stronie

www.slaskifestiwalnauki.pl
16. Nagrodami w Konkursie są pamiątkowe statuetki, a także dyplomy poświadczające
zwycięstwo. Nagrody zostaną wręczone podczas Śląskiego Festiwalu Nauki.
17. Wartość nagród dla każdego uczestnika w poszczególnych kategoriach nie przekroczy
kwoty 2000 zł. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych, ww. nagroda jest wolna od podatku
dochodowego.
§5
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem
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),

zwanego

dalej

RODO

oraz

Polityką

Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wprowadzonej
zarządzeniem nr 153 Rektora UŚ z dnia 15 października 2018, z późn. zm.
2. Klauzula informacyjna RODO wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody stanowi
załącznik do niniejszego regulaminu.
3. W związku z tym, że udział w Konkursie nie wiąże się z usługą społeczeństwa
informacyjnego, w przypadku niepełnoletniego uczestnika wymagana jest zgoda
rodzica/opiekuna

prawnego

na

przetwarzanie

jego

danych

osobowych.

§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator zgodnie z ideą konkursu i warunkami niniejszego regulaminu poda do
publicznej wiadomości (tj. w mediach, Internecie i materiałach promocyjnych
Festiwalu) informację o osobach nominowanych i zwycięzcach Konkursu.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy RODO oraz przepisy ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości poprzez
zamieszczenie na stronie internetowej www.slaskifestiwalnauki.pl.
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja

o

zmianach

będzie

zamieszczona

na

stronie

internetowej

www.slaskifestiwalnauki.pl.
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