
 

Regulamin konkursu “Ubierz swoją pracę w poster!” 

I Cel i organizator Konkursu 

1. Celem Konkursu pt. „Ubierz swoją pracę w poster” (dalej Konkurs) jest rozwijanie oraz pogłębianie wiedzy i pasji na 
temat procesów przeróbki plastycznej metali i ich stopów.  

2. Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Przeróbki Plastycznej Metali „Hefajstos” (nazywane dalej KN Hefajstos 
lub Organizatorem), działające na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie przy Katedrze Plastycznej Przeróbki Metali. KN Hefajstos organizuje konkurs 
pod patronatem Kierownika Katedry Plastycznej Przeróbki Metali, Władz Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki 
Przemysłowej oraz Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego.  

II Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs jest przeznaczony dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 
(nazywanej dalej Uczelnią lub AGH). 

2. Uczestnik Konkursu powinien wykonać samodzielnie poster reklamujący jego pracę badawczą, związaną 
tematycznie z przeróbką plastyczną metali (nazywany dalej Posterem). Może to być np. praca inżynierska albo 
magisterska lub praca wykonana w ramach projektu realizowanego przez koło naukowe. 

3. Przygotowana praca powinna przekazywać najważniejsze wyniki  badań i w ciekawy, prosty i przejrzysty sposób 
propagować przedstawiony temat.  

4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 Postery. Każda zgłoszona praca musi mieć przypisanego opiekuna 
naukowego będącego pracownikiem AGH. Poster może dotyczyć prac już zrealizowanych, bądź też będących 
w trakcie realizacji.  

5. Postery należy przygotować w wysokiej rozdzielczości (min. 300dpi), pod wydruk w formacie A1. Poster powinien 
zawierać tytuł, nazwiska autora oraz opiekuna naukowego, spis cytowanej literatury, ewentualny nr projektu, którego 
wyniki przedstawia. W górnej  części Posteru musi znaleźć się logo AGH, logo Wydziału i Katedry oraz, jeżeli 
Uczestnik jest członkiem koła naukowego, również logo Studenckich Kół Naukowych i logo koła naukowego, 
do którego należy Uczestnik. 

6. Organizator Konkursu nie narzuca formatki oraz szaty graficznej Posteru. Należy pamiętać o tym, że Poster musi 
być przejrzysty, a tekst czytelny z odległości ok 1 metra po wydrukowaniu w formacie A1. 

7. Dla każdej zgłoszonej pracy, uczestnik wypełnia osobną kartę zgłoszenia według wzoru dostępnego na stronie 
Konkursu http://www.hefajstos.agh.edu.pl/?pl_konkurs_poster,7 oraz stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu). 
Brak lub wycofanie przynajmniej jednej ze zgód zawartych w karcie zgłoszenia powoduje wykluczenie uczestnika 
z udziału w Konkursie. 

8. Pracę należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia uczestnika na adres mailowy: knh@student.agh.edu.pl z dopiskiem: 
Konkurs. 

9. Termin przyjmowania prac upływa 17 października 2021 r.  

III Ocena prac konkursowych 

1. Prace oceniane będą w dwóch etapach, przez Jury powołane przez zarząd KN Hefajstos. Prace będą punktowane 
w proporcji: 60% ocena Jury, 40% popularność pracy uzyskana na portalu społecznościowym (Facebook) 
po publikacji nadesłanych prac konkursowych przez KN Hefajstos. Etapy: 

a) -do 22 października 2021 r. -wybór finalistów Konkursu wśród autorów prac spełniających kryteria formalne. Publikacja prac 
finalistów przez KN Hefajstos w mediach społecznościowych (Facebook). Uczestnik otrzyma 1 punkt za każdą reakcję (like, 
udostępnienie) pod swoją pracą konkursową. 

Przy ocenie Jury będą brane pod uwagę: oryginalność i estetyka Posteru, przejrzystość opisu, dobór tematyki, 
koncepcja układu treści i rysunku na Posterze, atrakcyjność pracy dla czytelnika, merytoryka przedstawionych 
badań. 

b) do 31 października 2021 r. - wybór laureatów spośród finalistów Konkursu. 

2. Wykaz prac zakwalifikowanych do kolejnych etapów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Konkursu oraz 
poprzez konta KN Hefajstos na portalach społecznościowych (Facebook). 

3. W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej, związanej z wirusem Sars-COV-2, Organizator konkursu może 
zadecydować o stacjonarnej formie wyłonienia laureatów Konkursu (Konkurs finałowy). Wówczas finaliści zostaną 
poproszeni o wzięcie udziału w stacjonarnym Konkursie finałowym, wydrukowanie swojej pracy i umieszczenie jej 
w miejscu wskazanym przez Organizatora. Konkurs finałowy odbędzie się w dniu wskazanym przez Organizatora, 
pomiędzy 25 października2021 r. a 29 października 2021 r. 

4. O formie Konkursu finałowego  Organizator poinformuje finalistów mailowo najpóźniej tydzień przed datą Konkursu 
finałowego, wskazując jednocześnie warunki jego przeprowadzenia, zgodne z obowiązującymi przepisami.  

IV Nagrody 

1. Jury może przyznać uczestnikom Konkursu nagrody za zajęcie I, II, III miejsca lub wyróżnienia. 
2. Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez KN Hefajstos AGH oraz sponsorów, w tym 

przedstawicieli zakładów przemysłowych. Lista nagród dla laureatów Konkursu oraz lista sponsorów Konkursu 
zostanie ogłoszona na stronie internetowej konkursu w terminie do 7 października 2021 r. 

3. Oficjalną stroną Konkursu jest http://www.hefajstos.agh.edu.pl/?pl_konkurs_poster,7 

http://www.hefajstos.agh.edu.pl/?pl_konkurs_poster,7
mailto:knh@student.agh.edu.pl


 

4. Organizator Konkursu rezerwuje sobie prawo do dokonywania niezbędnych zmian w niniejszym Regulaminie. 
Ewentualne nowe wersje regulaminu zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej Konkursu. 

5.  Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do rozstrzygania spraw nieujętych w niniejszym Regulaminie oraz 

do wiążącej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu. 

 
 

 



 

Załącznik nr 1 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 
 
DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Wydział, kierunek studiów, stopień i rok studiów) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(opiekun pracy badawczej) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(temat pracy badawczej) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(tytuł posteru) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(adres e-mail) 

 
 
ZGODY 
 
I. Ja, niżej podpisany(a): 
 

1. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu „Ubierz swoją pracę w poster!”.  
 

2. Oświadczam, że jestem autorem pracy zgłaszanej do konkursu „Ubierz swoją pracę w poster!” oraz że projekt 
ten nie narusza praw autorskich osób trzecich.  

 
3. W wypadku podniesienia wobec KN Hefajstos przez osobę trzecią ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu 

naruszenia jej praw autorskich do projektu lub jego części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych 
i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych w związku wykorzystaniem przez KN Hefajstos 
nagrodzonego Posteru, zobowiązuję się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie KN Hefajstos i zwolnić go 
z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz 
z innymi kosztami. 

 
…….…………………………………. 
(data i podpis uczestnika konkursu) 

 
 
II. Ja, niżej podpisany(a), wyrażam nieodpłatnie zgodę na publikowanie przez Organizatora zdjęć Posteru zgłoszonego 

do konkursu „Ubierz swoją pracę w poster!” w materiałach informacyjno-promocyjnych Organizatora, na stronie: 
www.hefajstos.agh.edu.pl, w mediach, w tym mediach społecznościowych KN Hefajstos. 

 
…….…………………………………. 
(data i podpis uczestnika konkursu) 

 
III. Przystępując do Konkursu oświadczam, że w wypadku otrzymania nagrody w Konkursie: 
 

1) Przeniosę na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do zgłoszonego Posteru, w tym praw zależnych, 
bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzania egzemplarzy utworu wszelkimi technikami zapisu 

magnetycznego, optycznego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie i formacie; na nośnikach 

wszelkiego rodzaju; 

- w zakresie obrotu oryginałem lub jego egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt. 1 – wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie; 

- w zakresie rozpowszechniania w inny sposób niż określony w pkt. 2:  

a) wszelkie publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, wykorzystanie fragmentów,  



 

b) wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym; 

c) wprowadzanie do własnej, elektronicznej bazy danych, w postaci oryginalnej, w całości lub części 

i udostępnianie w sieci Internet 

w celach umożliwiających przeprowadzenie Konkursu, jego promocję i informowanie o nim. 

 
2) Akceptuję prawo Organizatora do dokonania w Posterze zmian. 

…….…………………………………. 
(data i podpis uczestnika konkursu) 

 

 

 
 
IV. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława 
Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków w celu wzięcia udziału w Konkursie „Ubierz swoją pracę 
w poster!” oraz w przypadku wygranej, na podanie mojego imienia i nazwiska do wiadomości publicznej. 
 

 

 
 

…….…………………………………. 
(data i podpis uczestnika konkursu) 


