
REGULAMIN 
Konkursu „Inżynier artysta” o nagrodę Dziekana  

Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pn. „Inżynier artysta” o nagrodę 
Dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, zwanym 
dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest Studencki Klub Dyskusyjny „Daimonion”, działający przy Wydziale 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Konkurs wpisuje się w działalność statutową Organizatora oraz jest elementem obchodów 
70-lecia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, które przy-
padają na rok akademicki 2021/2022. 

4. Uczestnikiem konkursu może być każdy student Politechniki Gdańskiej, z wyłączeniem człon-
ków Komisji Konkursowej i ich rodzin. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

6. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: 

a) dzieło literackie (wiersz, opowiadanie itp.); 

b) dzieło artystyczne (obraz, rzeźba, grafika komputerowa itp.). 

7. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyj-
ną/elektroniczną do dnia 31.03.2022 roku (liczy się data wpływu do Organizatora) jedno dzieło 
literackie lub jedno dzieło artystyczne własnego autorstwa wraz z wypełnionym formularzem 
oświadczenia, stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego regulaminu, na adres: 

SKD Daimonion 
Politechnika Gdańska 
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
Pokój 406 
ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

Z dopiskiem: „Konkurs: Inżynier artysta” 

lub adres e-mail: skd.daimonion@gmail.com z podaniem tematu jak wyżej. 

Zgłoszenia dostarczone/przesłane po wyżej wskazanym terminie nie będą przyjmowane. 

8. Utwory nagrodzone nie podlegają zwrotowi, a Organizator zastrzega sobie prawo prezentowa-
nia nagrodzonych prac na wystawach przez niego organizowanych, przekazania ich na aukcje 
charytatywne, a w przypadku dzieł literackich opublikowania ich w „Piśmie PG”. 

9. Utwory nienagrodzone podlegają zwrotowi tylko pod warunkiem, że zostaną odebrane osobi-
ście przez Uczestnika Konkursu w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Po 
tym okresie nieodebrane prace mogą być prezentowane na wystawach oraz zostać przekazane 
na wybrane przez Organizatora aukcje charytatywne. 

10. Liczba uczestników Konkursu jest nieograniczona. 

11. Do wyłonienia laureatów Konkursu uprawniona jest Komisja Konkursowa powołana przez 
Dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W skład 
Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora, opiekun Studenckiego Koła Dys-
kusyjnego „Daimonion”, po jednym przedstawicielu pracowników i studentów Politechniki 
Gdańskiej oraz jeden przedstawiciel zewnętrznej instytucji kultury. 



12. Komisja Konkursowa składa się z następujących osób: 

 Olga Błaszkiewicz (prezes SKD Daimonion) – przewodnicząca Komisji Konkursowej, 

 Krzysztof Goczyła (przedstawiciel nauczycieli akademickich), 

 Sławomir Jerzy Ambroziak (opiekun SKD Daimonion), 

 Marta Muchewicz (przedstawicielka studentów), 

 Gabriela Szubstarska (przedstawicielka zewnętrznej instytucji kultury, Prezes Gdańskiego 
Klubu Poetów). 

13. Pula nagród finansowych Konkursu wynosi 5000 zł. O liczbie i wysokości poszczególnych na-
gród decyduje Komisja Konkursowa, która drogą głosowania wyłoni laureatów Konkursu. 

14. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 20.04.2022 roku na stronie 
internetowej Studenckiego Klubu Dyskusyjnego „Daimonion” oraz Wydziału Elektroniki, Tele-
komunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. 

15. Decyzja o wyłonieniu laureatów Konkursu zostanie potwierdzona protokołem Komisji Konkur-
sowej. Laureaci konkursu na piśmie wskażą rachunek bankowy do przelewu nagrody finanso-
wej. 

16. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

17. 1) Nagrodzone dzieła literackie, dzieła artystyczne o których mowa w pkt 6 Regulaminu, z za-
strzeżeniem punktu 8 i 9 Regulaminu, stanowią utwór (zwany dalej „Utwór”) w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i Laureat konkursu w 
związku z udziałem w konkursie, z dniem wyłonienia laureatów konkursu przenosi nieodpłatnie 
na Politechnikę Gdańską autorskie prawa majątkowe do Utworu oraz prawa pokrewne, bez 
konieczności składania przez którąkolwiek ze Stron jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń w 
tym zakresie.   

2) Politechnika Gdańska jest uprawniona do korzystania z Utworu dla potrzeb wskazanych w 
punkcie 8 i 9 Regulaminu oraz wszelkich innych celów statutowych Politechniki Gdańskiej, w 
tym dla celów informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych, naukowych. reklamowych, mar-
ketingowych, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, w tym poprzez rozpowszechnianie 
Utworu na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, na nośnikach audiowizu-
alnych, multimedialnych,, dla publiczności ograniczonej i nieograniczonej. 

3) Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych następuje w zakresie 
wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w tym w zakresie:  

a) utrwalania i zwielokrotniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, wszelką znaną w chwili 
zawarcia Umowy techniką (systemie, rodzaju zapisu), w tym drukarską, reprograficzną, magne-
tyczną, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, na wszystkich rodzajach no-
śników dostosowanych do danej formy zapisu,  

b) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci informatycznej, do sieci multimedialnej, w 
tym Internetu,  

c) wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w każdej formie 
lub technice, w tym poprzez sieć informatyczną i multimedialną (w tym Internet), w tym także 
wydawanie w wydawnictwach drukowanych i multimedialnych, bez ograniczenia liczby nakła-
dów, wydań oraz egzemplarzy,  

 d) rozpowszechniania Utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, od-
tworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki spo-
sób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, nieza-



leżnie od formatu, systemu lub standardu, za pomocą wizji i fonii przewodowej, bezprzewo-
dowej oraz przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity,  

e) równoczesnego i integralnego nadawania m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych i sieci 
kablowych,  

f) dokonywania wszelkich zmian w Utworze, w tym na swobodną ingerencję w treść i formę 
Utworu, jak też na wykorzystywanie Utworu całości lub w dowolnej części oraz na łączenie z 
innymi utworami,  

4) Politechnice Gdańskiej przysługuje prawo do dokonywania   opracowania Utworu, w szcze-
gólności adaptacji, przeróbek, tłumaczenia, kadrowania, przemontowania, fragmentaryzacji, 
zmian formatu oraz na rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań na wymienionych wyżej 
polach eksploatacji.  

5) Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Politechnikę przechodzi wyłączne 
prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu na wymienionych 
wyżej polach eksploatacji.  

6) Laureat Konkursu zobowiązuje się wobec Politechniki Gdańskiej, jego licencjobiorców lub 
następców prawnych, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do Utworu w spo-
sób naruszający uzasadniony interes Politechniki, w szczególności w zakresie oznaczenia Utwo-
ru swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, nienaruszalno-
ści treści i formy Utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udo-
stępnieniu Utworu publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu. Jednocześnie 
Laureat Konkursu upoważnia Politechnikę Gdańską, wraz z prawem udzielania dalszych upo-
ważnień do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu przez cały okres trwania ma-
jątkowych praw autorskich do Utworu.  

7) W przypadku naruszenia lub wypowiedzenia któregokolwiek z zobowiązań lub upoważnień 
wskazanych powyżej, Laureat Konkursu zobowiązany będzie do pokrycia wszelkiej szkody po-
niesionej przez Politechnikę Gdańską z tego tytułu.  

8) Laureat Konkursu oświadcza, że przeniesienie wyżej opisanych praw nie jest ograniczone te-
rytorialnie ani czasowo, a także gwarantuje, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone 
lub obciążone prawami osób trzecich i mogą być przenoszone na inne podmioty bez ograni-
czeń.  

9) Strony potwierdzają, że ich intencją jest przeniesienie na Politechnikę Gdańską autorskich 
praw majątkowych wraz z prawami zależnymi i prawami pokrewnymi do Utworu w jak najszer-
szym zakresie. Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z Utworu i rozporządzania 
nim na wszystkich polach eksploatacji przez Politechnikę Gdańską oraz przez podmioty, na któ-
re prawa te zostaną przeniesione przez Politechnikę, mieści się w granicach przeniesionych na 
Politechnikę praw i nie wymaga zapłaty na rzecz Laureata Konkursu jakiegokolwiek wynagro-
dzenia.  

10) Laureat Konkursu oświadcza, że przeniesienie wszelkich praw do Utworu oraz udzielenie  
wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w Umowie następuje nieodpłatne i 
Laureatowi Konkursu nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tego tytułu.  

18. Uczestnik poprzez przekazanie utworu do Konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że 
zgłoszony utwór jest oryginalny, jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie na-
rusza praw, dóbr i godności osób trzecich oraz ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Utwory 
konkursowe nie mogą zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe 
lub wulgarne. 

19. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a w szcze-
gólności praw autorskich. 



20. Zgłaszając swój udział w Konkursie, uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejsze-
go regulaminu i wyraża zgodę na jego treść. Zgłoszenie utworu do Konkursu oznacza przyjęcie 
warunków uczestnictwa określonych niniejszym regulaminem przez uczestnika. 

21. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, 
a ich wykładnia należy do Organizatora. 

22. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu 
pod adresem Organizatora wskazanym w punkcie 7. oraz na stronie Wydziału w serwisie 70-
lecia. Pytania w sprawie Konkursu można kierować do Organizatora na adres e-mail: 
skd.daimonion@gmail.com bądź telefonicznie pod numerem: 58 347 15 77. 

 



Załącznik 1 

 

OŚWIADCZENIE (FORMULARZ ZGŁOSZENIA) 

 

Ja,__________________________________________________________,  

adres do korespondencji: _____________________________________ 

_____________________________________________________________, 

telefon: ____________________________________________________, 

e-mail: _____________________________________________________, 

oświadczam, że:  

1) jestem wyłącznym/-ą autorem/-ką utworu/dzieła złożonego w Konkursie „Inżynier artysta” o na-
grodę Dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej; 

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w szczególności: imienia, nazwiska, 
adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail, wizerunku w celu uczestnictwa w 
Konkursie „Inżynier artysta” o nagrodę Dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Infor-
matyki Politechniki Gdańskiej oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem ww. Kon-
kursu i akceptuję jego postanowienia. 

Informacje o ochronie danych osobowych 

Administrator danych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz 
w jakim celu i jakimi sposobami, jest Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i In-
formatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 

Inspektor danych osobowych 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych przysługuje prawo kon-
taktu z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@pg.edu.pl. 

Cel przetwarzania 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest uczestnictwo w Konkursie „Inżynier artysta”. 

Podstawa przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wyrażonej powyżej. 



Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody lub przez 5 
lat, licząc od końca roku kalendarzowego po zakończeniu Konkursu, chyba że przepisy przewidują 
dłuższy okres przechowywania tych danych. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 
przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. usługi prawne). 

Prawa osób 

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, 
sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 
22 531 03 00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

Ponadto macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgod-
ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail 
(skd.daimonion@gmail.com) lub adres pocztowy (Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Teleko-
munikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk). Konsekwencją wycofania się ze zgo-
dy będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych, co jest równoznaczne z wycofaniem 
się z udziału w Konkursie. 

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 

______________________________________ 

(Data i podpis)   


