
Regulamin 

Konkursu na najlepszą prezentację  

w ramach 

IV Akademickiego Forum Energii Jądrowej 

  

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1.  

Organizatorem konkursu jest Katedra Energetyki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

§2.  

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu na najlepszą prezentację 

oraz poster (zwanymi dalej Konkursem) prowadzonym w ramach Akademickiego Forum 

Energii Jądrowej odbywającego się w Akademii Górniczo-Hutniczej w dniach  29-31 maja 

2019 roku. 

§3.  

Celem konkursu jest promocja i rozwój zainteresowania tematyką energetyki jądrowej w 

środowisku akademickim. 

§4.  

Uczestnikami konkursów mogą być studenci oraz doktoranci uczelni publicznych i 

niepublicznych oraz instytutów i jednostek naukowo-badawczych z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. 

§5.  

W konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele organizatora rozumiani jako: 

1. Doktoranci Katedry Energetyki Jądrowej AGH 

2. Członkowie Komitetu Organizacyjnego Akademickiego Forum Energii Jądrowej 

§6.  

Do konkursu mogą być zgłaszane własne opracowania na temat związany z szeroko 

rozumianą tematyką energetyki jądrowej, a w szczególności aspektów technicznych, 

społecznych lub ekonomicznych energetyki jądrowej, a także innych zastosowań technik 

jądrowych, zwane dalej pracami konkursowymi. Prace te mogą być zarówno charakter 

naukowy, projektowy, jak i popularno-naukowy. 

 

Rozdział II 

Prace konkursowe 

§7.  

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace konkursowe składające się z obu 

wymienionych poniżej elementów: 



1. Prezentacji własnej pracy nt. energetyki jądrowej w formie wystąpienia w sesji 

prelekcji studenckich w trakcie Akademickiego Forum Energetyki Jądrowej trwającej 

15 do 20 minut. 

LUB 

Prezentacji w formie posteru, wykonanej w formacie nie mniejszym niż A1. 

2. Streszczenia (tzw. abstraktu) przesłanego wcześniej do organizatora o objętości 

maksymalnie 3500 znaków (ze spacjami) przygotowanego zgodnie z wytycznymi 

organizatora (załącznik nr 2 do regulaminu). 

§8.  

Praca konkursowa powinna być złożona w języku polskim. Dopuszcza się możliwość 

przygotowania prezentacji w języku angielskim. 

§9.  

Do konkursu mogą zostać zgłoszone również prace konkursowe przygotowane przez 

więcej niż jednego autora. 

 

 

Rozdział III 

Zgłoszenia do konkursu 

§10.  

Uczestnicy dokonują zgłoszenia do konkursu samodzielnie za pośrednictwem formularza 

stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu przesyłając je elektronicznie na adres 

afej@agh.edu.pl wraz z załączonym streszczeniem pracy konkursowej  w terminie do 13 

maja 2018. 

§11.  

W przypadku opisanym w §9 zgłoszenia dokonuje samodzielnie jeden z autorów. 

Dokonując zgłoszenia oświadcza jednocześnie, że: 

1. Działa w porozumieniu z pozostałymi autorami i za ich zgodą. 

2. Jest uprawniony do reprezentowania wszystkich autorów pracy konkursowej i udziału 

w ich imieniu w Konkursie, a także do kontaktu z Organizatorami i odbioru nagrody.  

 

§12.  

Każdy z uczestników może dokonać zgłoszenia tylko jednej pracy konkursowej. 

Współautorstwo innej pracy konkursowej, ale zgłoszonej przez innego uczestnika, nie 

wyklucza z udziału w konkursie.  

§13.  

Dopuszcza się prezentację pracy konkursowej przez więcej niż jednego z autorów. W 

takim wypadku zgłoszenia dokonuje jeden z prezentujących autorów w imieniu 

wszystkich. 

§14.  

Dokonując zgłoszenia uczestnik oświadcza jednocześnie, że: 



1. Zapoznał się i akceptuje Regulamin konkursu. 

2. Zgłaszana praca konkursowa jest przejawem jego oryginalnej twórczości i nie 

narusza praw osób trzecich. 

3. Praca Konkursowa jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób 

trzecich oraz że przysługują mu do niej majątkowe prawa autorskie, a w 

szczególności prawo jej do publikowania i rozpowszechniania. 

4. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej, okazały się niezgodne 

ze stanem faktycznym, Uczestnik Konkursu ponosi wyłączną i całkowitą 

odpowiedzialność wobec ewentualnych roszczeń. 

5. Wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych Organizatorom danych osobowych na 

potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) oraz wyraża zgodę 

na podanie do publicznej wiadomości danych osobowych Uczestnika Konkursu. 

 

Rozdział IV 

Nagrody 

§15.  

W celu wyłonienia laureatów Organizatorzy powołają Komisję konkursową złożoną z 

przedstawicieli środowiska akademickiego. 

§16.  

Komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu w drodze głosowania. Ocenie podlegać 

będą: 

1. Zawartość merytoryczna pracy konkursowej: 

a) oryginalność pomysłu, 

b) sposób wykonania i opracowania wyników, 

c) przedstawione wnioski, 

d) prawidłowość korzystania z literatury, 

e) odpowiedzi na zadane pytania. 

2. Forma prezentacji: 

a) forma graficzna prezentacji, 

b) sposób prezentowania, język oraz kontakt z publicznością, 

c) zmieszczenie się w ramach czasowych. 

§17.  

Rozstrzygnięcie konkursu i podanie do publicznej wiadomości nazwisk laureatów nastąpi 

31 maja 2019 roku.  

§18.  

Laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe.  

 



 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§19.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie bez 

podawania przyczyn. 

  



ZAŁĄCZNIK NR 1 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU W RAMACH 

IV AKADEMICKIEGO FORUM ENERGII JĄDROWEJ 
 

1. Informacje o kandydacie 

Imię i nazwisko:  

Adres:  

Adres e-mail:  Telefon:  

Uczelnia:  

Wydział/instytut  

Stopień studiów  Rok  

Kierunek/specjalność:  

Organizacja studencka*  

* np. koło naukowe, jeśli zgłaszana praca była w przygotowana w ramach działalności w tej 

organizacji 

 

2. Tytuł pracy konkursowej: 

 

 

3. Uwagi (np. dodatkowi prezentujący): 

 

 

4. Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuje Regulaminem konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

          (miejscowość, data)                                                                                                 (podpis uczestnika) 

  



ZAŁĄCZNIK NR 2 
WZÓR STRESZCZENIA PRACY KONKURSOWEJ 

 

/całość następnej strony/ 

  



TYTUŁ OPRACOWANIA  

 

Autor 1 (imię i nazwisko)1, Autor 21, Autor 31 

 

1) Afiliacja autora (instytut, wydział, uczelnia, ew. koło naukowe) 

2) Afiliacja autora (np. student, Koło Naukowe Energetyków Jądrowych „Uranium”, Wydział 

Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie) 

 

 

Streszczenie powinno liczyć maksymalnie 3500 znaków (ze spacjami) licząc wraz z 

tytułem i bibliografią. Całość powinna mieścić się na jednej stronie nawet w przypadku 

użycia rysunków. Przypisy bibliograficzne należy numerować zgodnie z kolejnością 

pojawienia zgodnie z wzorem [1]. 

Przykładowy opis rysunku przedstawiono poniżej. 

 

 
Rys. 1. Przykładowy rysunek 

 

Bibliografia: 

1. Autor, tytuł, wydawnictwo, itd. 

 

 


