
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr ……/21
z dnia ……………………… 2021 r.

Regulamin Konkursu Naukowego

„O Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ogólnopolski konkurs naukowy „O Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej”,  

zw. dalej  Konkursem, organizuje i  przeprowadza Politechnika Świętokrzyska,  zwana dalej

także Uczelnią lub Organizatorem.

2. Niniejszy  Regulamin  określa  zasady,  zakres  i  warunki  uczestnictwa  w  Konkursie,

zasady oceny prac konkursowych oraz przyznawania nagród.

3. Konkurs organizowany jest w ramach corocznych edycji w podziale na kategorie, do

których przypisane są kierunki studiów, na które Laureaci mogą aplikować z pominięciem

postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z obowiązującymi w Uczelni zasadami przyjmowania

na studia laureatów konkursów ogólnopolskich spośród poniższych:

Architektura; Budownictwo; Automatyka i elektrotechnika przemysłowa; Elektromobilność;

Elektrotechnika;  Energetyka;  Informatyka;  Teleinformatyka;  Geodezja  i kartografia;

Inżynieria  środowiska;  Odnawialne  źródła  energii;  Automatyka  i  robotyka;  Informatyka

przemysłowa;  Inżynieria  bezpieczeństwa;  Inżynieria  środków  transportu;  Mechanika  i

Budowa  Maszyn;  Transport;  Wzornictwo  przemysłowe;  Ekonomia;  Inżynieria  danych;

Logistyka; Zarządzanie i inżynieria produkcji.

4. Uruchomione w ramach danej edycji Konkursu kategorie i przypisane do nich kierunki

studiów  oraz  inne  informacje  są  publikowane  na  stronie  internetowej  Organizatora  pod

adresem https://tu.kielce.pl/platynowy-indeks/, zw. dalej w Regulaminie stroną www.

5. Organizacja Konkursu w danej kategorii w danej edycji może zostać odwołana, jeżeli

zgłoszą się w jej ramach mniej niż trzy Zespoły lub z innych ważnych przyczyn.

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół średnich z całej Polski.

2. Konkurs  rozgrywany jest  drużynowo –  uczestnicy  występują  w ramach  Zespołów,  

w skład których może wchodzić od 2 do 5 osób.

3. Członek  danego  Zespołu  (zw.  dalej  Uczestnikiem)  nie  może  być  członkiem innego

Zespołu zgłoszonego w ramach tej samej edycji Konkursu.

§ 3. Zgłoszenie do Konkursu

1. Każdy Zespół może nadesłać wyłącznie jedno zgłoszenie i tylko do jednej wybranej

kategorii.

2. Zgłoszenia  Zespołu  dokonuje  jego  Kapitan,  który  reprezentuje  Zespół  wobec

Organizatora, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku gdy w składzie  Zespołu są osoby niepełnoletnie  zgłoszenia dokonuje  

i Zespół reprezentuje Opiekun. Opiekunem może być wychowawca, nauczyciel, opiekun Koła
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bądź  inna  pełnoletnia  osoba  odpowiedzialna  za  Członków  Zespołu.  Opiekun  dołącza  do

zgłoszenia  oświadczenia  przedstawicieli  ustawowych  niepełnoletnich  uczestników  

ws. wyrażenia zgody na udział podopiecznego w konkursie.

4. Zgłoszenia  Zespołów  i  wybranych  przez  nie  tematów  zadań  konkursowych  należy

dokonać  w  formie  pisemnej,  dostarczając  w  terminie  wskazanym  w  harmonogramie

Konkursu  osobiście  lub  listem  poleconym  wypełniony  Formularz  Zgłoszeniowy,  który

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu na adres:

Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, z dopiskiem

„Konkurs o Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej”.

5. Zespół biorący udział w ramach danej edycji Konkursu wskazuje w zgłoszeniu jedną

spośród kategorii wymienionych na stronie www i przypisany do niej temat.

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Zespół

jako  całość  i poszczególnych  jego  członków.  Zespół  zobowiązuje  się  do  przestrzegania

określonych  w nim  zasad,  jak  również  potwierdza,  iż  spełnia  wszystkie  warunki,  które

uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 5. Przebieg Konkursu

1. Zadaniem konkursowym jest kompletne opracowanie (np. zaprojektowanie, stworzenie

dokumentacji,  prezentacji)  wybranego spośród zaproponowanych w danej edycji  tematów  

(zw. dalej pracą konkursową) dostępnych na stronie www.

2. Organizator  oferuje  wsparcie  merytoryczne  ze  strony  nauczycieli  akademickich

służących swoją wiedzą Zespołom, którzy będą we wskazanych na stronie www terminach

dyżurować w charakterze Ekspertów.

3. Przez wykonanie zadania konkursowego rozumie się:

1) dostarczenie pracy konkursowej wraz z dokumentacją;

2) złożenie  przez  kapitana  i  opiekuna  Oświadczenia  Zespołu  o  samodzielności

wykonania pracy konkursowej (załącznik nr 2);

3) zaprezentowanie  pracy  konkursowej  przed  właściwą  dla  kategorii  Komisją

Konkursową.

4. Prezentacje  konkursowe  odbywają  się  na  terenie  Uczelni  w  terminie  określonym  

w harmonogramie danej edycji Konkursu.

5. Wyniki  Konkursu  zostaną  ogłoszone  w  terminie  określonym  w  harmonogramie za

pośrednictwem  strony  www  Uczelni.  Dodatkowo  każdy  z  Opiekunów  i  Kapitanów

nagrodzonych Zespołów otrzyma informację drogą telefoniczną i mailową.

§ 6. Prawa autorskie

1. Praca konkursowa nie może naruszać dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich

oraz zawierać treści obraźliwych. 

2. Nagrodzone  prace  konkursowe  mogą  zostać  wykorzystane  na  potrzeby  reklamy  

i promocji Politechniki Świętokrzyskiej w dowolnych mediach i nośnikach.

3. W  przypadku  nieprzestrzegania  ust.  1  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do

zdyskwalifikowania Zespołu, bez możliwości odwołania się od tej decyzji.
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§ 7. Ocena prac konkursowych przez Komisję Konkursową

1. Prace  konkursowe  w  danej  kategorii  oraz  ich  prezentacje  ocenia  powołana  dla  tej

kategorii  Komisja  Konkursowa,  zwana  dalej  „Komisją”  wg  kryteriów  merytorycznych,

kreatywnych i realizacyjnych określonych w załączniku nr 3.

2. Ocena przez Komisję jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Na podstawie oceny pracy konkursowej przez Komisję sporządzana jest klasyfikacja

Zespołów.  W  przypadku  takiej  samej  ilości  punktów  Komisja  podejmuje  decyzję  ws.

kolejności ich sklasyfikowania w drodze głosowania.

§ 8. Nagrody i wyróżnienia

1. Nagrodą główną w Konkursie, przysługującą poszczególnym członkom zwycięskiego

Zespołu (dalej  „Laureat”)  za najwyżej  ocenioną pracę konkursową, jest  Platynowy Indeks

PŚK,  tj.  jednorazowe  uprawnienie  indywidualne  przysługujące  każdemu  z  Laureatów  do

podjęcia  studiów  na  wybranym  kierunku  w Politechnice  Świętokrzyskiej  z  pominięciem

postepowania rekrutacyjnego spośród przypisanych do Kategorii, w której startował Zespół.

2. Warunkiem skorzystania przez Laureata z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 jest

zdanie egzaminu dojrzałości. 

3. Z uprawnienia Laureat może skorzystać tylko raz i tylko w roku uzyskania świadectwa

dojrzałości lub w roku następnym. W przypadku nieuruchomienia studiów w ww. terminie

uprawnienie może być zrealizowane w ramach kolejnego uruchomionego cyklu kształcenia

na tych studiach lub Uczelnia może zaproponować przyjęcie na inny kierunek studiów.

4. Komisja ma możliwość przyznania wyróżnień w danej Kategorii.

5. Poza  nagrodą  główną  potwierdzoną  wydaniem  przez  Organizatora  stosownego

zaświadczenia,  Laureaci  i  Wyróżnieni  otrzymają  dyplomy  oraz  mogą  otrzymać  nagrody

dodatkowe ufundowane przez  Partnerów Konkursu.  Informacja  o nagrodach dodatkowych

publikowana  jest  na  początku  danej  edycji  Konkursu,  a  w  przypadku  pojawienia  się

możliwości przyznania nagród dodatkowych w trakcie trwania danej edycji – niezwłocznie.

6. Osobie  nagrodzonej  nie  przysługuje  prawo  wymiany  nagrody  na  inną  bądź  na

ekwiwalent pieniężny ani prawo do przeniesienia nagrody głównej na rzecz osób trzecich.

7. Wręczenie  dyplomów i  nagród  odbywa się  po  zakończeniu  danej  edycji  Konkursu,

podczas uroczystej gali. 

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu  ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  

o  ochronie  danych  osobowych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1781)  jest  Politechnika

Świętokrzyska.

2. Dane osobowe zgłoszonych Uczestników i ich Opiekuna będą pobierane i przetwarzane

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.

poz.  1781)  wyłącznie  w  celu  przeprowadzenia  Konkursu  przez  Organizatora  i  realizacji
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działań informacyjno-promocyjnych z nim związanych, w szczególności publikując wyniki,

dane osobowe oraz wizerunek laureatów Konkursu na stronie www.

3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również

ich usunięcia.

4. Wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  przez  Organizatora  danych  osobowych  jest

dobrowolne. Brak zgody oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

§ 10. Podatek od nagród

1. Do ewentualnych  dodatkowych nagród,  o  których mowa w § 8  ust.  1,  Organizator

zastosuje odpowiednie przepisy  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od

osób fizycznych.

2. Na  dzień  wydania  niniejszego  Regulaminu  zgodnie  z  ww.  ustawą  nagrody  w

konkursach związanych z dziedziną nauki o wartości poniżej 2 tys. zł są wolne od podatku

dochodowego.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem przez Zespół zadania 

konkursowego, podróży, wyżywienia i noclegu uczestników Konkursu ani ich opiekunów.

2. Organizator może zmienić treść Regulaminu informując o tym niezwłocznie poprzez

stronę www.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  decyzje  podejmuje

Organizator.

4. W  przypadku  niesprzyjającej  sytuacji  epidemiologicznej  lub  innych  okoliczności

procedura konkursowa może być realizowana zdalnie za pośrednictwem Internetu.

5. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem winny być w pierwszej kolejności

rozstrzygane  polubownie,  zaś  w  przypadku  braku  porozumienia  rozstrzygać  będzie  sąd

powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o samodzielności wykonania pracy konkursowej

Załącznik nr 3 Karta Oceny Pracy Konkursowej

R e k t o r

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba
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