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Regulamin konkursu: 

 

I Informacje ogólne 

1. Konkurs „Najciekawsze wykorzystanie Usług Kampusowych PLATON” zwany dalej w skrócie „Konkursem” 

jest organizowany i prowadzony przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie 

Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, zwane dalej PCSS, z siedzibą w Poznaniu 61-704, ul. Noskowskiego 

12/14, NIP: 777-00-02-062, REGON: P-000849327-38000000 55-3-771-63007. 

2. Przedmiotem Konkursu jest wybór najbardziej interesującego pomysłu na wykorzystanie Usług Kampusowych 

projektu PLATON (Platforma Obsługi Nauki). 

3. Dane do kontaktu: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ul. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań. 

tel. 061 858 20 33, 061 858 20 02, faks 061 858 21 51, email: office@man.poznan.pl.  

 

II Uczestnicy i warunki Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, uprawnione do korzystania z usługi PLATON U3, 

które założą konto w systemie Usług Kampusowych, przetestują je i prześlą najciekawszy pomysł na ich 

wykorzystanie. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: 

a) pracownicy PCSS oraz ich osoby najbliższe, to jest osoby będące wobec pracownika małżonkiem, 

wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osób pozostających 

wobec pracownika w stosunku przysposobienia lub małżonkowie tych osób, a także osób pozostające z 

pracownikiem we wspólnym pożyciu; 

b) pracownicy jednostek organizacyjnych (innych niż PCSS) będących uczestnikami projektu PLATON, 

oraz osoby im najbliższe, to jest osoby będące wobec pracownika małżonkiem, wstępnym, zstępnym, 

rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające wobec pracownika w 

stosunku przysposobienia lub małżonkowie tych osób, a także osoby pozostające z pracownikiem we 

wspólnym pożyciu; lista jednostek organizacyjnych – uczestników projektu  PLATON dostępna jest pod 

adresem: http://www.platon.pionier.net.pl/online/konsorcjum.php.  

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja i wypełnienie postanowień Regulaminu Konkursu. 

Regulamin Konkursu dostępny jest na witrynie internetowej http://cloud.pionier.net.pl oraz w siedzibie 

PCSS. 

3. Ustala się następujący harmonogramu Konkursu: 

1) w dniach 14.09.2012 – 05.10.2012 – odbędą się testy Usług Kampusowych przez uczestników konkursu i 

nadsyłanie najciekawszych pomysłów na ich wykorzystanie, termin nadsyłania prac konkursowych 

upływa 05.10.2012 o godzinie 24.00; 

2) następnie dokonany będzie przez Komisję Konkursową wybór najciekawszych i najbardziej oryginalnych 

pomysłów; pomysły te zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem 

http://cloud.pionier.net.pl. Przewidywany termin wyłonienia laureatów – 12.10.2012 r. 

4. Prace konkursowe można składać w terminie wskazanym w pkt. 3.1) w sposób opisany w pkt. 5. Prace, które 

wpłyną po terminie albo nie będą spełniały wymagań określonych w pkt.5 nie będą oceniane. 

5. Wymagania dotyczące pracy konkursowej oraz sposobu jej prezentacji: 

http://cloud.pionier.net.pl/
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1) Praca konkursowa powinna zostać przesłana w formacie PDF (minimum 1 str. – maksimum 2 str. opisu 

pomysłu na najciekawsze wykorzystanie Usług Kampusowych) wraz z danymi osobowymi (imieniem, 

nazwiskiem, datą urodzenia, adresem zamieszkania, aktualnym numerem telefonu i adresem e-mail); 

2) Prace konkursowe należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej, listem email na adres: suport-

platon-u3@man.poznan.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „Konkurs PLATON U3”. Za datę 

nadesłania przyjmuje się datę otrzymania przez organizatora listu email.  

3) Obowiązującym formatem dostarczenia pracy konkursowej jest pliku PDF. Wymagane jest, by praca 

dostarczona była w jednym pliku, nie może zawierać osobno dostarczanych załączników. Ewentualne 

załączniki nie będą brane pod uwagę podczas oceny. 

4) Zgłoszenie pomysłu w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia o 

następującej treści:  

„Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Najciekawsze wykorzystanie Usług 

Kampusowych PLATON” ogłoszonego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w dniu 

14 września 2012r. Spełniam wymagania Regulaminu i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

Oświadczam, że jestem wyłącznym twórcą nadesłanej pracy i w związku z tym przysługują mi do tej pracy 

wyłączne autorskie prawa majątkowe i osobiste. W przypadku zostania laureatem Konkursu zobowiązuję 

się do przeniesienia – w drodze odrębnej umowy – na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii 

Nauk – PCSS (IChB PAN-PCSS praw do zaprezentowanego w pracy konkursowej pomysłu (rozwiązania), 

i to zakresie umożliwiającym IChB PAN –PCSS: 

a) utrwalanie pracy lub jej fragmentów na dowolnych nośnikach, a w szczególności nośnikach 

właściwych dla technik komputerowych, 

b) zwielokrotnianie pracy lub jej fragmentów na dowolnych nośnikach, a w szczególności nośnikach 

właściwych dla technik komputerowych, 

c) wprowadzanie pracy lub jej fragmentów oraz zaproponowanego w pracy pomysłu (rozwiązania) do 

pamięci komputera, 

d) zapoznawanie się kodem źródłowym (deasemblacja, dekompilacja, tłumaczenie kodu, itp.), 

e) modyfikację pracy lub jej fragmentów, w tym kodu źródłowego, w celu dostosowania go do innych 

dzieł powstałych w ramach działalności Zamawiającego, 

f) włączenie pracy lub jej fragmentów oraz zaproponowanego w pracy pomysłu (rozwiązania) do innych 

dzieł powstałych w ramach działalności IChB PAN-PCSS, 

g) dalsze rozwijanie i modyfikowanie pracy lub jej fragmentów oraz zaproponowanego w pracy pomysłu 

(rozwiązania)– samodzielnie albo jako części składowej innych dzieł stworzonych w ramach 

działalności IChB PAN-PCSS, 

h) wykorzystanie zawartych w pracy rozwiązań, pomysłów, koncepcji itd. w działalności IChB PAN 

PCSS, tak statutowej, jak i komercyjne, i to na zasadzie wyłączności; 

i) wprowadzanie pracy do sieci komputerowych i sieci multimedialnych (w tym do Internetu), 

j) udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i 

czasie, 

k) tworzenie dzieł zależnych (opracowań pracy) i korzystanie z nich w takim zakresie jak z samej pracy 

oraz rozporządzanie nimi w takim zakresie, 

l)  publikację pracy w całości lub fragmentach, a także wszelkich informacji dotyczących tworzenia 

pracy konkursowej, jej treści lub formy oraz sposobu wytworzenia, za pomocą dowolnej techniki, bez 

względu na sposób publikacji, medium, nakład i liczbę wydań. 

Zobowiązuję się do nieujawniania przedstawionego w pracy konkursowej pomysłu (rozwiązania) 

podmiotom trzecim bez zgody ICHB PAN PCSS. 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zbiorze danych o Uczestnikach Konkursu 

przez IChB PAN-PCSS z siedzibą w Poznaniu, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań oraz ich 

przetwarzanie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 

883 z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia Konkursu. Zostałem poinformowany(a), że mam 

prawo wglądu, wnoszenia poprawek oraz usunięcia swoich, dobrowolnie podanych danych osobowych.”  

5) Po dokonaniu oceny prac nadesłanych do Konkursu, wyłonieni laureaci zostaną poinformowani drogą 

mailową o zakwalifikowaniu się do grona laureatów.” 

 

III Komisja konkursowa. Kryteria oceny prac konkursowych. 

1. Do przeprowadzenia Konkursu powołana została komisja konkursowa w składzie: 

przewodniczący komisji:  

- dr inż. Maciej Stroiński – Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN d/s PCSS 

członkowie komisji: 

- prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski – Koordynator Usług Kampusowych PLATON  

- mgr inż. Marek Zawadzki 

- mgr inż. Jerzy Mikołajczak 

- mgr inż. Jacek Kochan 

2. Komisja konkursowa odpowiedzialna jest za: 

- sprawowanie nadzoru nad prawidłową organizacją i przebiegiem Konkursu, 

- ocenę nadesłanych prac, 

- wyłonienie prac zwycięskich 

- podejmowanie decyzji w sprawach nieuregulowanych Regulaminem konkursu oraz dokonywanie wykładni 

postanowień regulaminu. 

Komisja konkursowa sporządzi pisemny protokół z przebiegu prowadzonych działań. 

3. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

4. Posiedzenia komisji są protokołowane. 

5. Prace oceniane będą wg następujących kryteriów: 

 

lp Opis waga [pkt] 

Etap I: ocena nadsyłanych prac 

1 Ocena możliwości realnego wdrożenia pomysłu 50 

2 Ocena możliwej skali wykorzystania wdrożonego pomysłu 20 

2 Innowacyjność zgłaszanego pomysłu 25 

3 Czytelność opisu pomysłu 5 

 Suma 100 

 

IV Wyniki Konkursu i nagrody 
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1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w siedzibie PCSS oraz zostaną opublikowane na stronie 

http://cloud.pionier.net.pl w dniu 12.10.2012r., z zastrzeżeniem pkt. V.2.  

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody w postaci tabletów Asus Transformer (bez klawiatury) o wartości 

1.623,00 PLN netto. Liczba nagród wynosi: 21 (dwadzieścia jeden).  

3. Umowa o przeniesienie praw, o której mowa w pkt. II.5.4. zostanie zawarta, jako odpłatna, za wynagrodzeniem 

w kwocie 50,00 zł brutto.  

4. Nagroda zostanie wydana laureatowi po zawarciu z nim umowy, o której mowa w pkt.II.5.4). Odmowa 

zawarcia umowy przez laureata jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody. 

5. Laureat jest zobowiązany do pokrycia podatku dochodowego w wysokości 10% wartości brutto tabletu, 

zgodnie z art. 21 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku 

z tym zobowiązany jest wpłacić kwotę tego podatku na wskazany przez ICHB PAN PCSS rachunek bankowy. 

6. Nagrody pochodzą ze środków budżetu projektu PLATON, który jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

 

V Postanowienia końcowe 

1. W czasie trwania Konkursu każdy nadesłany email w sprawie Konkursu zostanie potwierdzony emailem 

zwrotnym najdalej w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia Uczestnik 

powinien skontaktować się z organizatorem. Dane kontaktowe zamieszczone są w pkt. I.3.  

2. W przypadku dużej ilości zgłoszonych prac konkursowych, komisja konkursowa może przesunąć terminy 

zakończenia oceny prac, przesłuchań, ogłoszenia wyników oraz inne termin konkursu. 

3. Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian składu komisji konkursowej, wskazanego w pkt. III.1, bez podania 

przyczyn. Zmiana składu komisji konkursowej nie wpływa na pozostałe postanowienia Regulaminu 

Konkursu. Zmiana składu komisji nie wymaga również wprowadzenia zmian do Regulaminu ani akceptacji 

przez Uczestników. 

4. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik dobrowolnie podporządkowuje się 

postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na jego treść. 

5. Uczestnik ma prawo wycofać z Konkursu swoją pracę przed dniem ogłoszenia wyników. W tym celu musi 

złożyć pisemne oświadczenie o wycofaniu z Konkursu.  

6. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich interpretacja 

należy wyłącznie do komisji konkursowej. 

7. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać kontaktując się z organizatorami 

konkursu. Dane kontaktowe podane zostały w pkt. I.3 Regulaminu. Odpowiedzi będą publikowane na stronie 

internetowej http://cloud.pionier.net.pl. 

 


