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Regulamin konkursu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki 

Wiatrowej na najlepszą pracę magisterską o tematyce 

energetycznej 

 
§1 

Przedmiot regulaminu 

Regulamin określa zasady oraz sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na  

najlepszą pracę magisterską o tematyce energetycznej, zwanego dalej „Konkursem”. 

 

§2 

Organizator 

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) z siedzibą w 

Szczecinie przy ul. Księcia Bogusława X 1/12-13, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 

Sądowym pod numerem KRS 0000097999, zwana dalej „Organizatorem”. 

 

§3 

Cel konkursu 

Głównym celem konkursu jest wspieranie wyróżniających się inicjatyw naukowych z zakresu 

energetyki w obszarze technicznym, społecznym, ekonomicznym oraz prawnym. 

 

§4 

Zasady uczestnictwa 

1. W konkursie mogą wziąć udział absolwenci studiów magisterskich, wyższych uczelni 

państwowych i prywatnych, którzy uzyskali tytuł magistra  w 2016 r. 

2. Tematem przewodnim pracy magisterskiej jest energetyka oraz związane z nią 

zagadnienia  techniczne, społeczne, ekonomiczne i prawne oraz pojawiające się w tej 

dziedzinie innowacje. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest obrona pracy magisterskiej na powiązany 

z  przedstawionej listy temat oraz nadesłanie jej kopii wraz z formularzem 

zgłoszeniowym, będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu, elektronicznie na 

adres: info@polskiegwarancje.pl. 

4. Studenci zainteresowani wsparciem merytorycznym oraz dostępem do materiałów 

niezbędnych do napisania pracy mogą zgłaszać się od dnia ogłoszenia konkursu poprzez 

przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: info@polskiegwarancje.pl 

Formularz zgłoszeniowy stanowi integralną część regulaminu. 

5. Uczestnicy konkursu są również zobowiązani do przedstawienia dokumentu 

potwierdzającego nadanie  tytułu magistra wraz  z  wpisem  dotyczącym  daty  obrony  
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i uzyskanej oceny oraz danymi uczelni, w której odbyła się obrona. 

6. Prace można nadsyłać do 30 września 2016 r.  

7. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. 

8. Prace raz zgłoszone nie mogą być zgłaszane w kolejnych edycjach konkursu. 

9. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

10. Organizator daje możliwość nadesłania prac o temacie innym niż wymienione przez 

organizatora, zastrzegając sobie prawo do nie przyjęcia pracy do konkursu, o czym poinformuje 

uczestnika.  

 

 

§5 

Ocena prac konkursowych 

1. Kwalifikacji  prac  do  dalszego  etapu  konkursu  ze  względu  na  formalną  poprawność 

zgłoszeń dokonuje Organizator. 

2. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PSEW., zwana dalej 

„Komisją Konkursową”. 

3. Prace  konkursowe  przed  oceną  podlegają  wymazaniu  danych  autora  oraz  nadaniu 

specjalnego numeru kodującego. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące. 

 

 

§6 

Nagrody 

1. Spośród nadesłanych i zgłoszonych prac Komisja Konkursowa wyłoni autorów najlepszych 

pracy oraz przyzna jedno wyróżnienie. 

2. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrodę w postaci płatnego stażu w firmach członkowskich 

PSEW. 

3. Laureat  wyróżnienia otrzyma 3 000,00 PLN netto. 

4. Nagroda pieniężna w konkursie stanowi przychód, który podlega opodatkowaniu 10% 

zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych..  Wartość podatku obciążającą Autora nagrodzonej pracy 

pokrywa fundator nagrody, co oznacza, że łączna kwota wygranej jest sumą nagrody 

wypłaconej oraz należnego podatku przekazanego do Urzędu Skarbowego. 

5. Warunkiem wypłaty nagrody pieniężnej jest przekazanie przez Autorów nagrodzonych prac 

swoich danych osobowych wraz z upoważnieniem do ich wykorzystania, w celu umożliwienia 

Organizatorowi rozliczenia należnego podatku dochodowego. 

6. Lista   laureatów   zostanie   opublikowana   na   stronie   internetowej   www.psew.pl oraz 

www.polskiegwarancje.pl i dodatkowo Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani 

o wygranej drogą elektroniczną i/lub telefonicznie. 
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7. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi do 15.12. 2016 r. 

8. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w miejscu wskazanym przez Organizatora 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz przyznania 

nagrody specjalnej. 

 

§7 

Dane osobowe uczestników 

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i umieszczanie w bazie Organizatora 

swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania danych oraz wizerunku osób biorących 

udział w konkursie, a także do informowania mediów o przebiegu konkursu. 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich 

aktualizacji. 

4. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej powielanie, publikowanie 

oraz cytowanie w całości lub w części. 

 

§8 

Harmonogram 

1. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem: 

 Ogłoszenie konkursu –25.11.2015. 

 Nadsyłanie prac – do 30 września 2016 r. 

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – do 15.12.2016 r. 

2.  Ujawnienie danych Autorów  prac nastąpi  po zakończeniu  posiedzenia Komisji  

Konkursowej,  podczas którego zostaną wyłonieni laureaci Konkursu. 

 

 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Osoby zgłaszające się do udziału w konkursie są zobligowane do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem, a wysłanie pracy jest równoznaczne z jego akceptacją. 

2. Regulamin  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  www.psew.pl oraz  do  wglądu 

w siedzibie Organizatora. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2016 r.  


