Regulamin konkursu
„Koleje linowe w Polsce”
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I Postanowienia ogólne
Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Koło Naukowe „NOBEL”
(zwane dalej Organizatorem) działające przy Katedrze Transportu Linowego, WIMiR, AGH,
al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.
Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
Konkurs odbywać się będzie w dniach 10-24 kwietnia 2012 roku.
Konkurs przeznaczony jest dla studentów i pracowników (zwanych dalej Uczestnikami) Wydziału
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.

II Zasady Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie fotografii o tematyce transportu linowego
oraz sportów zimowych i przysłanie w wersji cyfrowej na skrzynkę poczty elektronicznej
Organizatora (tlinowy@gmail.com). Każde ze zdjęć powinno być podpisane imieniem
i nazwiskiem oraz adresem e-mail zgłaszającego. Wymagana minimalna rozdzielczość zdjęcia to
1600x1200.
2. Termin składania prac upływa z dniem 24.04.2012 roku.
3. Prace niezgodne z Regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą oceniane.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z uwagi na liczbę
zgłoszonych prac.
6. Organizator niezwłocznie poinformuje uczestników o wszelkich zmianach. Informacja zostanie
przekazana drogą elektroniczną na adres e-mail uczestników Konkursu, opublikowana w gablocie
informacyjnej Katedry Transportu Linowego oraz na stronie internetowej Organizatora
(http://www.knnobel.agh.edu.pl).
7. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, którego praca będzie najwyżej oceniona przez Jury
Konkursu. Jury przyzna jedną nagrodę główną oraz 2 nagrody pocieszenia.
8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz w gablocie
informacyjnej Katedry Transportu Linowego.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
III Nagrody
1. Nagrodą główną w Konkursie jest koszulka Koła Naukowego „Nobel” oraz książka o tematyce kolei
linowych.
2. II i III miejsce zostanie nagrodzone nagrodami pocieszenia.
3. Nagrody zostaną rozdane w pokoju 112 w budynku B2, w terminie ogłoszonym odrębnym
komunikatem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o zwycięzcy oraz o osobach
wyróżnionych nagrodami pocieszenia, na co uczestnicy przystępując do udziału w Konkursie
wyrażają zgodę.
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IV Postanowienia końcowe
Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje odwołanie
od nich.
Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.

