
REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ ŚREDNICH  

z okazji Światowego Dnia Wody pod hasłem  
„ACCELERATING CHANGE” 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „PRZYSPIESZENIE ZMIAN - BĄDŹ ZMIANĄ, KTÓRĄ CHCESZ 
ZOBACZYĆ W ŚWIECIE” i jest zwany dalej: "Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest Komitet Organizacyjny Światowego Dnia Wody na Wydziale Inżynierii 
Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP, ul. Piątkowska 94A, 60-649 Poznań, zwany dalej 
„Organizatorem”. 

3. Fundatorami nagród są sponsorzy wspierający organizację Światowego Dnia Wody na Wydziale 
Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP. 

 
§ 2 

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikami Konkursu („Uczestnik”) mogą być uczniowie szkół średnich.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie https://wisim.up.poznan.pl/ 

b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1. 

  
§ 3 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

Uczestnicy konkursu muszą spełniać następujące wymagania:  

1. Uczniowie biorący udział w Konkursie muszą posiadać status Uczestnika zgodnie z §2 pkt  

2. Konkurs obejmuje wykonanie posteru popularnonaukowego w formacie A1, związanego z 
motywem przewodnim. Zespół wykonujący plakat nie powinien składać się z więcej niż 3 
osób.  

3. Konkurs będzie dwu etapowy. W pierwszym etapie Komisja wybierze 6 najbardziej 
oryginalnych prac. Informacje o zakwalifikowaniu do następnego etapu zostaną przekazane 
dnia 17.03.2023 r. drogą elektroniczna na wskazany adres kontaktowy. W drugim etapie 
wybrane postery zostaną zaprezentowane przez autorów w trakcie seminarium 
poświęconemu ŚDW w dniu 22 marca 2023 r. Czas prezentowania nie powinien przekroczyć 
5 minut.  

4. Wyłonienie prac finałowych nastąpi poprzez głosowanie na podany przez organizatorów link. 
W głosowaniu mogą brać udział uczestnicy stacjonarnie oraz on-line.  

5. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 13 marca 2023 r. na adres poczty elektronicznej 
Przewodniczącego Komisji Konkursowej (dr inż. Maciej Pawlak) e-mail: 
maciej.pawlak@puls.edu.pl 



6. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu Organizatorzy powołują komisję 
konkursową.  

7. Laureaci „Konkursu” zostaną powiadomieni o wygranej na zakończenie seminarium z okazji 
Światowego Dnia Wody. Wyniki zostaną przekazane do szkół pocztą elektroniczną  oraz 
zostaną zamieszczone na stronie Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej 
UPP w przeciągu pięciu dni roboczych.  

8. Najlepsze prace mogą zostać wywieszone w holu Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii 
Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań. 

9. Nagrodami w Konkursie są:  

 I miejsce – nagrody rzeczowe, w tym vouchery upominkowe, 

 II miejsce – nagrody rzeczowe, w tym vouchery upominkowe, 

 III miejsce – nagrody rzeczowe, w tym vouchery upominkowe, 

 dla pozostałych uczestników są przewidziane wyróżnienia oraz drobne upominki.  

 
10. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie Przewodniczący Komisji 

Konkursowej. Nagrody zostaną przekazane najpóźniej do 30.04.2023r. lub zostanie 
przekazana informacja kiedy to nastąpi.  

11. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji 
rozstrzyga Organizator. 

 
§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych Uczestnika lub 
członków zespołu (Uczestników), biorących udział w konkursie oraz opiekuna (np. nauczyciela) 
tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu (osoby przewidzianej do 
kontaktu) oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu (skan z 
podpisem Uczestnika, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica lub  opiekuna prawnego).  

2. Podane dane będą przetwarzane  wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu 
oraz w związku z wydaniem nagród. 

 
§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 
poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.  

 
 

Przewodniczący Komisji Konkursowej 
 

/Maciej Pawlak/ 


