Regulamin z dnia 09.04.2015 r.

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ
REGULAMIN

1.

Konkurs organizowany jest przez firmę Atel Electronics i Politechnikę Opolską Wydział Elektrotechniki, Automatyki i
Informatyki.

2.

Zakres tematyczny prac, które objęte są konkursem to automatyka i robotyka, elektronika przemysłowa, informatyka.

3.

W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły studia na Politechnice Opolskiej w terminie określonym
regulaminem studiów lub nie później niż 2 miesiące po tym terminie, w okresie od 15 kwietnia poprzedniego roku
akademickiego do 14 kwietnia bieżącego roku akademickiego.

4.

Prace na konkurs mogą być zgłaszane przez autorów lub za zgodą autorów, przez opiekunów naukowych prac na
ręce koordynatora z ramienia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w terminie do dnia 30 kwietnia
danego roku.

5.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1 egzemplarz pracy wraz z jednostronicowym streszczeniem wskazującym oryginalny wkład autora;
formularz zgłoszeniowy zawierający adres zamieszkania, adres do korespondencji autora i telefon;
dane opiekuna pracy (adres mailowy i telefon).

6.

Ustanawia się trzy nagrody w konkursie w kwotach brutto : 1500 PLN za I miejsce, 1000 PLN za II miejsce i 500 PLN
za III miejsce.

7.

Wybór zwycięskiej pracy dokonany zostanie do dnia 30 maja danego roku przez jury konkursu złożone z
przedstawicieli wydziału Politechniki Opolskiej, z którego napłyną prace oraz przedstawicieli fundatora nagrody.

8.

Zwycięzca zostanie powiadomiony mailowo i telefonicznie na adres i numer podany w formularzu zgłoszeniowym o
dacie i miejscu wręczenia nagrody.

9.

Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

10. Wszelkie materiały związane z konkursem przekazane organizatorom przez uczestników nie podlegają zwrotowi.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach konkursu.
12. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych uzyskane od uczestników konkursu będą za ich zgodą
gromadzone i wykorzystywane przez organizatorów wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia konkursu (zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze
zm.).

Szczegółowe informacje udziela Koordynator Programu „Studiuj z Atel Electronics” :
Robert Kosztowniak
robert.kosztowniak@atel.com.pl
tel. 77-4556076 w.48

