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Regulamin  

konkursu popularyzatorskiego IPPT PAN 
 

Art. 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem konkursu popularyzatorskiego jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki 

PAN (IPPT PAN). 

2. Celem konkursu jest uhonorowanie osób lub zespołów osób, które przygotowały najciekawszy 

artykuł popularnonaukowy (zwany dalej Artykułem). 

3. Konkurs skierowany jest do pracowników Instytutu, doktorantów a także do osób zewnętrznych, 

sympatyków lub współpracowników Instytutu.  

 

Art. 2 
Przedmiot konkursu 

 
1. Przedmiotem konkursu jest Artykuł opisujący badania naukowe prowadzone w IPPT PAN w 

sposób zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców. Celem Artykułu powinno być propagowanie 

i popularyzacja wiedzy i nauki uprawianej w Instytucie.  

Główną cechą Artykułu musi być jego atrakcyjna forma. Tekst musi zaciekawić, intrygować, 

oddziaływać na wyobraźnię. Lektura tekstu powinna być dla niespecjalisty przyjemnością, a nie 

przymusem, ciekawym doznaniem, a nie nudnym odczytem. 

Oznacza to, że Artykuł powinien posiadać: 

a) ciekawy, zwracający uwagę tytuł, 

b) dwu- lub trzyzdaniowy wstęp (tzw. lead), który będzie umieszczony pod tytułem oraz 

którego zadaniem jest przykuć uwagę odbiorcy, zainteresować go i skłonić do zapoznania 

się z całym materiałem. Wstęp musi być możliwie dynamiczny i krótki (2-3 zdania proste, 

najwyżej pojedynczo złożone) i powinien przyjąć formę jakieś ciekawostki lub cytatu oraz 

zawierać najciekawszą myśl, jaką chce się przekazać.  

Lead odgrywa bardzo istotną rolę i musi sprawić, że Odbiorca nie zakończy lektury w tym 

miejscu. Objętość wstępu nie powinna przekraczać 300 znaków ze spacjami,    

c) podział tekstu na przystępne akapity (najlepiej co 2-3 tys. znaków, a w tekstach do 5 tys. 

znaków nawet częściej). Akapity muszą spójnie łączyć się w jedną całość oraz powinny 

mieć śródtytuły, przy czym pierwszy z nich nie może znajdować się bezpośrednio pod 

leadem. Śródtytuły najlepiej zaznaczyć wyraźnie czcionką wytłuszczoną. Istotna jest także 

oprawa graficzna, różnego rodzaju ilustracje, zdjęcia, wykresy i grafiki, które pozwolą 

zobrazować przekazywaną treść. 

d) kompletną bibliografię prac wykorzystanych do realizacji badań (na końcu tekstu). 
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Ponadto: 

e) w Artykule nie należy stosować ani przypisów bibliograficznych, ani rzeczowych, ani 

filologicznych. Pochodzenie każdego cytatu musi być podane na jego końcu w nawiasie 

okrągłym, w którym powinien znajdować się inicjał imienia autora cytowanej pracy (lub 

źródła), jego nazwisko oraz skrócony tytuł tejże pracy zapisany najlepiej kursywą po 

przecinku, 

f) specjalistyczne terminy i wyrażenia obcojęzyczne pojawiające się w tekście powinny być 

wyjaśnione w załączonym słowniku, 

g) objętość Artykułu powinna się zamykać w przedziale 5 do 15 tys. znaków ze spacjami, zaś 

maksymalna i nieprzekraczająca długość pojedynczego tekstu do 1 tys. znaków ze 

spacjami. Możliwa jest publikacja materiałów kilkuczęściowych, w takim przypadku 

prosimy, aby każda z tych części stanowiła samodzielną całość, którą można czytać 

również w oderwaniu od innych.   

2. Autor tekstu zobowiązany jest do wykorzystania możliwie szerokiej, aktualnej literatury 

naukowej.  

3. Popularnonaukowy charakter Artykułu nie może oznaczać braku jego rzetelności. 

Niedopuszczalne są błędy rzeczowe, terminologiczne i inne. 

4. W treści Artykułu musi być umieszczona informacja, że opisywane badania prowadzone są w 

Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN (pełna nazwa instytutu). 

 

Art. 3 
Warunki uczestnictwa w konkursie 

 
1. Artykuł może być przygotowany w języku polskim lub w języku angielskim. 

2. Artykuł nie może zawierać materiałów powstałych na zlecenie Instytutu Podstawowych 

Problemów Techniki PAN. 

3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. Przystąpienie do konkursu oznacza: 

a) akceptację przez Autora/Autorów wszystkich warunków określonych w niniejszym 

regulaminie, 

b) że Artykuł zgłoszony na konkurs został przygotowany osobiście i nie narusza praw osób 

trzecich. 

Art. 4 
Zgłoszenie prac 

 

1. Zgłoszenie Artykułu może dokonać osobiście Autor/Autorzy lub osoby trzecie za zgodą Autorów.  

2. Zgłoszenie musi obejmować podstawowe informacje takie jak: nazwiska Autorów, dane 

kontaktowe, rok powstania Artykułu, krótkie oświadczenie o zapoznaniu się Autorów z 

regulaminem konkursu, a w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie – dodatkowe oświadczenie 

od Zgłaszającego o wyrażeniu przez Autora/Autorów zgody na zgłoszenie przez osoby trzecie. 

Wzór zgłoszenia Autora/Autorów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
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3. Do zgłoszenia należy również dołączyć podpisany przez Autora/Autorów formularz: „Zgody i 

oświadczenia związane z udziałem w konkursie IPPT PAN na najlepszy artykuł 

popularnonaukowy, związane z prawami autorskimi i RODO”, stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu.  

4. Zgłoszenie Artykułu musi być dokonane zgodnie z niżej wymienionymi zaleceniami edytorskimi: 

a) treści w formatach do wyboru: .doc, .docx oraz .odt., oraz format A4, czcionka Times New 

Roman 12 pkt, interlinia 1,5, 

b) cytaty ze źródeł oraz opracowań nie dłuższe niż dwuzdaniowe powinny być zawarte w 

cudzysłów, dłuższe zaś powinny znaleźć się wydzielonym akapicie nie ujętym w cudzysłów 

i złożonym pismem prostym o rozmiarze 10 pkt., 

c) wielokropki oznaczające skrót cytatu oraz wtrącenia do jego treści pochodzące od Autora 

Artykułu winny być umieszczone w nawiasie kwadratowym i zapisane pismem prostym, 

np. „Początek […] koniec cytatu”.  

d) ilustracje (zdjęcia oraz grafika) należy dołączyć w osobnych plikach (.jpg, .png lub .gif). W 

tekście należy oznaczyć ich preferowane miejsce oraz dodać ich podpis. 

e) każda ilustracja musi być opatrzona informacją o jej pochodzeniu. Ponadto, musi być 

dołączona do niej zgoda Autora na jej publikację, przez Organizatora konkursu. 

f) informację o redaktorach, autorach opracowań itd. należy podawać w brzmieniu takim 

jak w podanej pracy. 

5. Zgłoszenie należy przysłać na adres: kparkitna@ippt.pan.pl (najlepiej z tytułem: ZGŁOSZENIE DO 

KONKURSU POPULARYZATORSKIEGO). 

6. Zgłoszenia złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenie terminu zgłaszania prac w danej edycji konkursu. 

 

 

Art. 5 

Kapituła konkursu 
 

1. Najlepszy Artykuł zostanie wyłoniony przez Kapitułę konkursu, którą w każdej edycji na nowo 

powołuje Dyrektor Instytutu.  

2. W składzie Kapituły konkursu powinni być pracownicy naukowi (1/3 część Kapituły), doktoranci 

(1/3) oraz pracownicy nienaukowi (1/3). 

3. Kapituła konkursu dokonuje oceny formalnej i merytorycznej Artykułu. 

4. Wyniki konkursu oraz nagrodzone i wyróżnione Artykuły będą publikowane na stronie www 

Instytutu a także wysłane do publikacji na innych portalach. 

 

Art. 6 

Nagrody i wyróżnienia 
 

1. Kapituła konkursu spośród wszystkich zgłoszeń wybiera laureata Nagrody Głównej, który 

otrzyma dodatkowo statuetkę pamiątkową.  
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2. W zależności od liczby zgłoszeń w konkursie oraz od ich jakości, Dyrektor Instytutu określa liczbę 

pozostałych nagród i wyróżnień oraz ich wysokość i formę.  

3. W szczególnych przypadkach Kapituła konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

przyznania nagród i/lub przyznania dodatkowych wyróżnień. 

4. Nagrody lub wyróżnienia zostaną uroczyście wręczone przez Organizatora konkursu podczas 

Uroczystości Promocji i Wręczenia Nagród Dyrektora lub podczas innej uroczystości 

organizowanej przez Organizatora konkursu. 

 

Art. 7 
Harmonogram 

 
1. W pierwszej edycji konkursu przyjmowane będą zgłoszenia Artykułów, które powstały w 

ostatnim 5-letnim okresie do 31 maja 2020 roku. 

2. Kolejne edycje przeprowadzone będą każdego roku według następującego harmonogramu: 

a) ogłoszenie konkursu – miesiąc wrzesień, 

b) nadesłanie zgłoszeń – do końca maja następnego roku, 

c) ocena formalna i merytoryczna – początek czerwca, 

d) ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród – czerwiec/wrzesień. 

 

Art. 8 
Prawa własności intelektualnej i udzielenie licencji 

 
1. Autor biorąc udział w Konkursie potwierdza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone 

autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe do Artykułu. 
2. Autor oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne wykorzystanie oraz 

opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w 
wydawnictwach oraz na stronach internetowych IPPT PAN. 

3. Autor zgłaszając Artykuł w Konkursie udziela IPPT PAN nieodpłatnej, niewyłącznej, 
nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z Artykułu, zarówno w całości, jak 
również z każdego jego fragmentów osobno, na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalania i zwielokrotniania Artykułu dowolną techniką, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na 
których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo 
egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w 
pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne 
udostępnienie utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp  w  
miejscu  i  czasie.  

4. Autor wyraża zgodę na wykonywanie przez IPPT PAN zależnych praw autorskich do Artykułu lub 
jego części oraz upoważnia IPPT PAN do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie tych 
praw zależnych. 
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5. Autorowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie związane z uczestnictwem  
w Konkursie, w szczególności z tytułu udzielenia licencji. 

 

 

Art. 9 
Dane osobowe 

 
1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, 
rozporządzenie), zgodnie z art. 13 ww. rozporządzenia IPPT PAN niniejszym informuje, że:  

a) dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru 
telefonu są przetwarzane przez organizatora Konkursu – Instytut Podstawowych 
Problemów Techniki PAN z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-106, przy ul. 
Pawińskiego 5b, będącego Administratorem danych, w celu przeprowadzenia edycji 
Konkursu;  

b) dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, o której mowa w art. 6 
ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia oraz art. 6 ust. 1 lit. f ww. rozporządzenia, tj. do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez organizatora, w 
szczególności do celów przeprowadzenia Konkursu;  

c) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia konkursu 
i wręczenia nagród, a także eksploatacji prac konkursowych przez organizatora w ramach 
działalności statutowej. 

2. Zgodnie z ww. rozporządzeniem każda osoba, której dane przetwarza organizator, ma prawo do 
cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania dostępu do 
nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Osoba, której dane są 
przetwarzane, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych było 
dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w konkursie. 

    

 
Art. 10 

Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z 

naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o 

prawie autorskim. 

2. Autor/Autorzy ponoszą pełna odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w 

przypadku, gdyby udostępniony Artykuł naruszał prawa, w szczególności prawa autorskie oraz 

dobra osobiste osób trzecich. 

3. W przypadku naruszenia przez Autora/Autorów postanowień niniejszego Regulaminu, 

Organizator może wykluczyć go/ich z udziału w Konkursie. 
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4. Organizator zastrzega, ze nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie 

mógł zapobiec. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

Załączniki do regulaminu:  

 
Zał. nr 1 – wzór „Zgłoszenie do konkursu i oświadczenie związane z udziałem w konkursie” 

Zał. nr 2 – formularz „Zgody i oświadczenia związane z udziałem w konkursie IPPT PAN na najlepszy 

artykuł popularnonaukowy, związane z prawami autorskimi i RODO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPPT PAN, 20 lutego 2020 roku 

 

 

www.ippt.pan.pl 

 


