
Regulamin konkursu na Najciekawszą Prezentację spośród wygłoszonych na sesji 

sprawozdawczej 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – 

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, z siedzibą w Poznaniu 61-704,  

ul. Noskowskiego 12/14, NIP: 777-00-02-062, REGON: P-000849327-38000000 55-3-771-

63007 (dalej: „Organizator”).  

2. Partnerami konkursu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje, które wspierają 

działania Organizatora. 

3. Konkurs  nie  jest  grą  losową,  loterią  fantową,  zakładem  wzajemnym, loterią  promocyjną,  

grą której  wynik  zależy  od  przypadku,  ani  żadną inną  przewidzianą  w  ustawie  z  dnia  19  

listopada  2009  r.  o  grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 

4. Organizator przeprowadza Konkurs podczas Konferencji Użytkowników KDM „W kierunku 

obliczeń Exaskalowych” odbywającej się w dniach 27-28 czerwca 2016 roku, zwanej dalej  

w skrócie „Konferencją”. Zgłoszenie prezentacji na Konkurs jest tożsame z deklaracją 

uczestnictwa w Konferencji, podczas której zgłaszający publicznie przedstawi zgłoszoną 

i zaakceptowaną przez Organizatora prezentację. 

5. Celem Konkursu jest prezentacja wyników oraz promocja badań naukowych realizowanych 

z wykorzystaniem infrastruktury obliczeniowej Organizatora. 

6. Regulamin   Konkursu   (dalej: „Regulamin”) jest dostępny na stronie internetowej Konferencji 

pod adresem http://konferencjakdm.pcss.pl (dalej:  „Strona Konferencji”) 

II.  Uczestnicy i warunki konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, uprawnione do korzystania z usług 

infrastruktury obliczeniowej Organizatora oraz zarejestrowane jako uczestnik Konferencji. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: 

a. pracownicy Organizatora Konkursu oraz ich osoby najbliższe, to jest osoby będące 

wobec pracownika małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym 

w tej samej linii lub stopniu, osób pozostających wobec pracownika w stosunku 

przysposobienia lub małżonkowie tych osób, a także osób pozostające 

z pracownikiem we wspólnym pożyciu; 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja i wypełnienie postanowień Regulaminu 

Konkursu. 

4. Ustala się następujący harmonogramu Konkursu: 

a. Termin nadsyłania zgłoszenia prezentacji na Konferencję w formie podanej w pkt. 5 

upływa w dniu 12.05.2016r. o godzinie 24.00; 

b. Termin potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia prezentacji na Konferencję przez PCSS 

ustala się na dzień 31.05.2016r.  

c. Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 28.06.2016r. 

d. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń przesłanych po terminie 

wymienionym w pkt. II.4.a.  

5. Wymagania dotyczące zgłoszenia i sposobu przeprowadzenia prezentacji: 

a. Zgłoszenie prezentacji powinno zostać przesłane w formie tekstowego streszczenia 

(maksimum 1 strona formatu A4) wraz z danymi osobowymi autorów (imieniem, 

http://konferencjakdm.pcss.pl/


nazwiskiem, datą urodzenia, adresem zamieszkania, aktualnym numerem telefonu  

i adresem e-mail); 

b. Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej, listem email na adres: 

donata@man.poznan.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „Prezentacja KDM2016”. Za 

datę nadesłania przyjmuje się datę otrzymania przez organizatora listu email. 

c. Zgłoszenie prezentacji do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika 

oświadczenia o następującej treści: 

„Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Konkurs na Najciekawszą 

Prezentację” ogłoszonego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. 

Spełniam wymagania Regulaminu i zobowiązuję się do ich przestrzegania.” 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz wykluczenia Uczestników biorących 

udział w Konkursie lub po jego rozstrzygnięciu przed wydaniem nagród, których działania 

naruszają Regulamin. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia 

Uczestników z Konkursu, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości podanych 

danych Uczestnika, o którym mowa w Pkt II.5.a. Regulaminu.  

7. Nad  prawidłowym  przebiegiem  Konkursu  czuwać  będą  przedstawiciele Organizatora. 

III. Zasady przyznawania nagród 

1. Procedura wyłonienia zwycięskich prezentacji: 

a. Nagrodzeni uczestnicy zostaną wyłonieni poprzez głosowanie Uczestników 

Konferencji, które odbędzie się podczas drugiego dnia Konferencji, zgodnie 

z harmonogramem umieszczonym na Stronie Konferencji. 

b. Głosowanie odbędzie się przy pomocy formularzy papierowych rozdanych 

Uczestnikom drugiego Konferencji, na których wyszczególnione zostaną tytuły 

wygłoszonych na sesji sprawozdawczej prezentacji, nazwiska autorów oraz skala 

punktowa wg. której dokonywana zostanie ocena wystąpienia.  

c. Każdy uczestnik Konferencji ma prawo wziąć udział w głosowaniu na najlepszą 

zgłoszoną prezentację.  

d. Głosowanie jest przeprowadzone w trybie zapewniającym anonimowość 

oceniającego.  

e. Przedstawiciele Organizatora na podstawie zebranych formularzy podliczą przyznane 

przez Uczestników punkty. 

f. Nagrody zostaną bezzwłocznie przyznane dwóm prezentacjom, które otrzymają 

największą sumę punktów przyznanych przez Uczestników Konferencji.  

 

2. Organizator przewiduje wręczenie 2 nagród rzeczowych ufundowanych przez Sponsora 

Konferencji. 

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest odebranie jej osobiście w czasie sesji wręczania nagród 

określonej w harmonogramie Konferencji. Nieobecność skutkuje przekazaniem nagrody 

następnemu w zestawieniu punktacji autorowi prezentacji.  

4. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku 

dochodowego od osób fizycznych z tytułu Nagród związanych z Konkursem, Organizator 

przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości należnego 

podatku obciążającego zdobywcę tej Nagrody, która zostanie przeznaczona na zapłatę  

podatku. Przed wydaniem Nagród Organizator pobierze od zdobywcy Nagrody podatek 

dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie    

dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa powyżej. 

5. Nagroda  nie  może  być  wymieniona  na  inną  lub  na  jej równowartość pieniężną. 



6. Nagrodzony Uczestnik Konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu 

ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

4. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać kontaktując się 

z organizatorami konkursu. Dane kontaktowe: Donata Sikorska, tel. 61 858 2150,  

donata@man.poznan.pl 

 

 


