
Regulamin przyznawania nagród podczas konferencji
OPTO2022: Warsaw

Niniejszy Regulamin określa zasady i procedury przyznawania nagród za najlepszy plakat naukowy,
najlepszą prezentację naukową oraz nagrodę publiczności dla prezentacji naukowej
zaprezentowanych podczas konferencji OPTO 2022: Warsaw.

§ 1 Definicje
Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści
Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

1. Adres e-mail Fundacji – adresy e-mail: hello@candela.org.pl lub events@candela.org.pl,
2. Komitet – grupa osób, powołanych przez Fundację, która uczestniczy w procesie oceny i

analizy zgłoszeń, lista członków Komitetu znajduje się na Stronie internetowej Wydarzenia,
3. Konkurs – konkurs przeprowadzony przez Fundację na zasadach określonych w Regulaminie,
4. Fundacja – Fundacja Candela, z siedzibą przy ul. Grochowskiej 357/513, 03-822 Warszawa,

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000885495, posiadającą
numery REGON: 388293056 oraz NIP: 1133028363,

5. Nagroda – nagroda pieniężna przyznawana w ramach wygranej w Konkursie,
6. Regulamin – niniejszy Regulamin,
7. Strona internetowa Fundacji – strona internetowa Fundacji Candela – https://candela.org.pl,
8. Strona internetowa Wydarzenia – strona internetowa konferencji OPTO2022:Warsaw

– http://opto.edu.pl .
9. Uczestnik – osoba biorąca aktywny udział w Wydarzeniu, która uiściła opłatę konferencyjną.

Poprzez aktywny udział rozumie się wygłoszenie prezentacji lub zaprezentowanie plakatu.
10. Wydarzenie – konferencja OPTO 2022: Warsaw, odbywająca się w dniach 18-21 lipca 2022

roku w Warszawie,  organizowana  przez Fundację.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, zarejestrowane jako aktywny uczestnik

Wydarzenia.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja oraz wypełnienie postanowień Regulaminu

Konkursu oraz deklaracja chęci udziału podczas rejestracji na Wydarzenie.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

§ 3 Komitet
1. Komitet składa się z Przewodniczącej Komitetu oraz Członków Komitetu.
2. Przewodniczącą Komitetu jest Katarzyna Ludwiczak.
3. Członkami Komitetu są:

1. Aleksandra Hernik,
2. Michał Lipka,
3. Filip Łabaj,
4. Wiktor Kulesza.

4. Przewodnicząca Komitetu odpowiada za porządek i organizację pracy Komitetu.
5. Komitet odpowiedzialny jest za podejmowanie decyzji w sprawach nieuregulowanych

Regulaminem Konkursu oraz dokonywanie wykładni postanowień Regulaminu.
6. Komitet uczestniczy w ocenie plakatów i prezentacji.
7. Decyzje Komitetu są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
8. Komitet odpowiada za przyznanie nagród za najlepszą prezentację i najlepszy plakat.
9. Komitet ocenia prezentacje oraz plakaty na podstawie:

1. Oryginalność pracy,
2. Sposób przedstawienia problemu i rozwiązania,
3. Aspekty wizualne i czytelność plakatu i/lub prezentacji.
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§ 4 Nagroda publiczności
1. Przewodnicząca Komitetu odpowiada za porządek i organizację procesu przyznawania

nagrody publiczności.
2. W procesie przyznania nagrody publiczności może wziąć udział każdy uczestnik konferencji

(aktywny lub bierny).

§ 5  Konkurs
1. Konkurs odbędzie się w trakcie trwania Wydarzenia.
2. W konkursie biorą udział aktywni Uczestnicy.
3. Z udziału w Konkursie wyłączone są:

1. osoby wygłaszające Wykłady zaproszone (lista Wykładów plenarnych opublikowana
jest na Stronie internetowej Wydarzenia),

2. członkowie Komitetu naukowego Wydarzenia (lista członków Komitetu naukowego
opublikowana jest na Stronie internetowej Wydarzenia),

3. członkowie Komitetu organizacyjnego Wydarzenia (lista członków Komitetu
organizacyjnego opublikowana jest na Stronie internetowej Wydarzenia).

§ 6  Nagroda w konkursie
1. W ramach konkursu przyznane zostaną nagrody pieniężne:

1. Nagroda za najlepszą prezentację – 500 PLN brutto,
2. Nagroda za najlepszy plakat – 500 PLN brutto,
3. Nagroda publiczności – 500 PLN brutto;

2. W ramach konkursu mogą zostać przyznane wyróżnienia – każde w wysokości 300 PLN
brutto.

3. Każdy ze zwycięzców Konkursu zostanie powiadomiony o warunkach odbioru Nagrody
niezwłocznie po jej przyznaniu, nie później niż trzy dni kalendarzowe po zakończeniu
Wydarzenia.

4. Nagroda zostanie wypłacona do 31 września 2022 roku po uprzednim przesłaniu
wypełnionego oświadczenia podatkowego na adres mailowy Fundacji.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Wydarzenia.
2. Fundacja Candela zastrzega sobie prawo do:

1. odwołania Konkursu,
2. wprowadzania zmian w Regulaminie,
3. wyłączenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają jakiekolwiek

postanowienia niniejszego Regulaminu, lub Regulaminu Wydarzenia, a w
szczególności:
a. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w

uzasadnione interesy osób trzecich,
b. podejmują działania zmierzające do objęcia albo wskazujące na próbę obejścia

Regulaminu Wydarzenia lub zasad odbywania Wydarzenia,
c. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Fundacji lub godzące w jej

wizerunek.
3. Fundacja udostępnia treść Regulaminu na Stronie internetowej Wydarzenia.
4. W razie sporów z Uczestnikiem, sądem właściwym do ich rozpoznania jest sąd właściwy dla

siedziby Fundacji.
5. Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Regulaminu, pozostaje

bez wpływu na jej pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie

znajdują przepisy prawa polskiego.
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