
 

 

 

Regulamin konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych 

Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach 

Nagroda Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. za Najlepszą Pracę Dyplomową. 

 

ORGANIZATOR I CELE KONKURSU 

§1 

1. Organizatorem konkursu jest Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Uczelni Jana 

Wyżykowskiego zwana dalej Wydziałem i Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Zwana dalej 

LSSE. 

2. Merytoryczną opiekę nad przebiegiem konkursu sprawuje pięcioosobowa Komisja Konkursowa, 

zwana dalej Komisją. 

3. W skład Komisji wchodzą: Członek Zarządu i pracownicy LSSE, Dziekan lub Prodziekan Wydziału 

oraz wskazani przez Dziekana nauczyciele akademiccy, reprezentujący kierunki realizowane przez 

Wydział.  

4. Skład Komisji może ulegać zmianom. 

§2 

Cele konkursu: 

1. Motywowanie studentów do pogłębiania wiedzy i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie 

dyscyplin naukowych reprezentowanych na Wydziale. 

2. Zachęcanie studentów do podjęcia działań sprzyjających rozwojowi lokalnej gospodarki. 

3. Wsparcie działań Wydziału, LSSE oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze LSSE 

w zakresie przygotowania kadr dla przemysłu oraz jego rozwoju. 

 

ORGANIZACJA KONKURSU 

§3 

1.  Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów nauk technicznych, którzy pomyślnie ukończyli 

naukę na Wydziale w roku akademickim 2020/2021. 

2. Do konkursu mogą być zgłoszone prace inżynierskie oraz magisterskie przygotowane i obronione w 

roku akademickim 2020/2021, w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzone na 

Wydziale. 

3. Pracę zgłasza do nagrody promotor w uzgodnieniu z jej autorem i za jego zgodą, komisje egzaminów 

dyplomowych lub Dziekan. 

 

 

 



 

 

 

 

4. Zgłoszenie należy złożyć do dnia 15 września 2021 r. w Dziekanacie Wydziału.  

5. Prace do nagród kwalifikuje Komisja większością głosów.  

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Wydziału oraz LSSE do dnia 15 

listopada 2021 r. 

§4 

1. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe lub pieniężne ufundowane przez LSSE oraz list gratulacyjny 

sygnowany przez Dziekana oraz Prezesa LSSE. 

2. Przewiduje się przyznanie trzech nagród za I, II i III miejsce. Dodatkowo Komisja może przyznać 

wyróżnienia. 

3. Dopuszcza się zmianę liczby i stopnia przyznanych nagród w zależności od ustaleń Komisji. 

4. Promotor nagrodzonej pracy otrzymuje list gratulacyjny sygnowany przez Dziekana oraz Prezesa 

LSSE. 

5. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone przez organizatorów podczas uroczystości wręczenia 

absolwentom dyplomów w danym roku akademickim lub przekazane nagrodzonym bezpośrednio w 

przypadku, gdy taka uroczystość z przyczyn zewnętrznych nie będzie organizowana. 

§5 

1. Składając zgłoszenie uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym 

Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, 

nazwiska, uczelni, tytułu pracy zgłoszonej do Konkursu oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na 

stronach internetowych organizatorów Konkursu, o czym stanowi załącznik nr 1 Regulaminu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie, jeśli zajdą 

przyczyny lub okoliczności w trakcie prowadzenia Konkursu, których nie przewidzieli lub które nie 

wynikają z działań prowadzonych przez Organizatora Konkursu. Ewentualne zmiany będą 

publikowane na stronie organizatorów Konkursu. 

  



 

 

 

Załącznik nr 1 

Do Regulaminu Konkursu  

„Najlepsza Praca Dyplomowa” 

 

UWAGA 

Podpisanie poniższych oświadczeń jest obowiązkowe dla osób uczestniczących w konkursie. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

 

Ja niżej podpisany/a na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288) oświadczam, że wyrażam zgodę na 

nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku  

(Imię i Nazwisko)………………………………………………………………………………………. 

poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. na 

potrzeby realizacji promocji konkursu „Najlepsza Praca Dyplomowa” na stronach www, serwisach 

społecznościowych, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych 

mediów/ kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w kontekście konkursu „Najlepsza Praca 

Dyplomowa”. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo te nie naruszają moich dóbr 

osobistych. 

 

Niniejsza zgoda: 

- Nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie, 

- Dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z moim udziałem wykonanych podczas działań 

związanych z realizacją konkursu „Najlepsza Praca Dyplomowa”, 

- Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 

kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 

obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

Nie będę dochodzić żadnych roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) 

względem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z tytułu wykorzystania mojego wizerunku 

na potrzeby jak w oświadczeniu. 

 

………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis składającego oświadczenie  
  



 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

(Imię i Nazwisko)………………………………………………………………………………………. 

- w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku, 

W celu umożliwienia wzięcia udziału w konkursie „Najlepsza Praca Dyplomowa” w tym w 

zdjęciach z realizacji projektu i filmie stworzonym w ramach promocji oraz przekazania mi drogą 

mailową informacji dotyczących tego wydarzenia przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. 

z siedzibą w Legnicy, ul Rycerska 24. 

Uczestnik oświadcza, że praca jest wolna od wad prawnych lub fizycznych, roszczeń i nie jest 

obciążona innymi prawami osób trzecich. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń 

Uczestnika okaże się nieprawdziwe, zobowiązuje się on ponieść wszelkie konsekwencje z tego 

wynikające, w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób 

trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych praw przez Uczestnika. 

 

 

 

………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis składającego oświadczenie  

  



 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.  

z siedzibą w Legnicy, ul. Kolbe 14., tel.: 76 727 74 70. 

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem email 

bartkowiak@lsse.eu  

3. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów 

i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne kancelarie prawne, oraz podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy 

administracji publicznej). 

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach 

RODO. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji konkursu ,,Najlepsza Praca 

Dyplomowa”, a po zakończeniu realizacji działań promocyjnych przechowywane będą w celu 

obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania 

danych może nie być możliwe wzięcie udziału w konkursie ,,Najlepsza Praca Dyplomowa”. 

 

………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis składającego oświadczenie  

 

 

 

  

mailto:bartkowiak@lsse.eu


 
 

 

ZGŁOSZENIE PRACY 

Do Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową 

W roku akademickim 2020/2021 

 

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………… 
Imię i nazwisko kandydata 
 
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………… 
Telefon komórkowy kandydata, e-mail: 
 
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………… 
Adres do korespondencji 
 
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………… 
Wydział, kierunek studiów, specjalność, stopień, 
 
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………… 
Promotor, Recenzent 
 
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………… 
Tytuł pracy 
 
 

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………… 
Uzasadnienie 
 

 

…………….………………………………… 

Podpis zgłaszającego pracę do konkursu 

 


