
Poznań, 23.03.2021  

Regulamin konkursu Zbuduj Rower z Drewna  

I. Organizator konkursu   

1. Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Technologów Drewna Wydziału Leśnego  i 
Technologii Drewna  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (dalej zwane Organizatorem).   

2. Osobami upoważnionymi ze strony Organizatora do kontaktu z uczestnikami konkursu są: 
Maciej Klucewicz(e-mail: maciej.klucewicz1@gmail.com, tel. kom.: 793-732-359)  

Piotr Kaseja (e-mail: piotrkaseja@gmail.com, tel. kom.: 669-002-866)   

II. Cel konkursu   

Celem konkursu jest promocja drewna jako materiału konstrukcyjnego, oraz propagowanie kultury 
technicznej i zdrowego stylu życia.   

III. Przedmiot konkursu   

1. Przedmiotem konkursu jest własnoręcznie wykonany rower z drewna (dalej zwany rowerem), spełniający  
warunki określone w niniejszym regulaminie.   
2. Rower musi posiadać, co najmniej ramę wykonaną z drewna lub/oraz materiałów drewnopochodnych.   
3. Pozostałe elementy oraz osprzęt roweru mogą być wykonane z materiałów niedrzewnych.   
4. Rower musi spełniać jedną z dwóch funkcji:  
-funkcję transportową, czyli umożliwiać przemieszczanie się nim przy użyciu siły własnych mięśni.   
-funkcję treningową, czyli rower może służyć do treningów jako tzw. rower stacjonarny 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie   

1. Uczestnikami konkursu mogą być studenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych (posiadający  
status studenta I lub II stopnia kształcenia), doktoranci oraz uczniowie szkół średnich (posiadający  status 
ucznia), oraz inne osoby nieposiadające powyższych statusów.  

2. Liczba zgłoszeń do konkursu nie jest ograniczona. 

3. Liczba osób zgłoszonych w jednym zespole ograniczona jest do 3.  

4. Uczestnik pokrywa koszty wytworzenia roweru. 

5. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa rowery.   

 

 

6. Do konkursu nie dopuszcza się rowerów:   



∙ biorących udział w poprzedniej edycji konkursu,   

∙ naruszających prawa autorskie innych podmiotów,  

 

      ∙ wykonanych niezgodnie z niniejszym regulaminem.   

7. Warunkiem przystąpienia do konkursu przez uczestnika jest dokonanie wpłaty wpisowej w wysokości 50 zł  
na konto bankowe Stowarzyszenia Technologów Drewna, numer konta: 98 2130 0004 2001 0503 5373, a  
następnie przesłanie Organizatorowi drogą elektroniczną dokumentu potwierdzającego wpłatę. W tytule 
przelewu należy zamieścić imię i nazwisko lidera grupy. 

8. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie Organizatorowi drogą elektroniczną wypełnionych  
załączników do niniejszego regulaminu.   

V. Procedura konkursowa   

1. W celu zgłoszenia roweru do konkursu należy pobrać i wypełnić kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do  
Regulaminu), następnie zeskanować i przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia pocztą elektroniczną do dnia 30 

kwietnia 2021r. na adres: konkursrowerzdrewna@gmail.com. Rowery zgłoszone po wyznaczonym 
terminie  nie będą dopuszczone do konkursu, chyba, że organizator ze względu na szczególne okoliczności 
postanowi  inaczej.   

2. Uczestnik zobowiązany jest przesłać maila z prezentacją swojej pracy wraz z podpisanym 
oświadczeniem (załącznik nr  2 do Regulaminu) do dnia 31 maja 2021r. 
Prezentacja powinna zawierać: 
-(maksymalnie) 10 minutowy materiał video prezentujący ogół, zbliżenia oraz pracę roweru (formaty: .MP4, 
.MOV, .MKV) 
-zdjęcia roweru, w tym kluczowych miejsc konstrukcji i mechanizmów (maksymalnie 5 zdjęć)   
-reprezentacyjne zdjęcie swojej pracy, które będzie brało udział w głosowaniu w serwisie Facebook  
 
3. Filmy przesłane przez uczestników będą prezentowane podczas wydarzenia online w serwisie Facebook 
(lub też dodatkowych platformach). Wyżej omawiane wydarzenie odbędzie się 11 czerwca 2021r.  

4. O wyniku konkursu i przyznaniu nagród decydować będzie komisja ekspercka (jury) oraz liczba głosów  
oddanych przez osoby na fanpage’u Koła Naukowego Technologów Drewna na portalu Facebook 
(https://www.facebook.com/KNTDpoznan). Sposób  oceny będzie opierał na poniższym algorytmie:  

∙ Suma punktów możliwych do uzyskania za jeden rower – 200 pkt  

o 100 pkt – komisja ekspercka (jury) – ocena w czterech kategoriach omówionych w punkcie VI  

ust. 3. Za każdą kategorię rower może uzyskać maksymalnie 25 pkt,  

o 100 pkt – liczba głosów w głosowaniu internetowym – Procent uzyskanych głosów w  

głosowaniu internetowym będzie bezpośrednio przeliczony na liczbę punktów,  

∙ O zajętych miejscach w rankingu decydować będzie łączna liczba punktów,  

∙ Głosowanie internetowe odbędzie w terminie 1-11 czerwca 2021 roku. Głosowanie internetowe kończy 

się wraz z prezentacją ostatniego zespołu podczas finału konkursu.  

fa 



5. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia ewentualnych dodatkowych nagród nieokreślonych w  
niniejszym regulaminie.  

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 czerwca 2021 r. podczas finału konkursu Zbuduj  Rower z Drewna 
na fanpage’u Koła Naukowego Technologów Drewna na portalu Facebook. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty rozstrzygnięcia konkursu. Uczestnicy zostaną  
poinformowani nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem.  

 
VI. Jury konkursowe   

1. W skład jury zostanie powołanych pięć osób, w tym troje pracowników naukowych Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu i dwie osoby z środowiska studenckiego.  

2. Jury konkursu decydować będzie o przyznaniu nagród głównych.   

3. Jury do końcowej oceny roweru będzie brało pod uwagę:   

∙ odpowiednie wykorzystanie materiału w konstrukcji roweru,   

∙ ilość oraz jakość wykonanych elementów z drewna oraz/lub materiałów drewnopochodnych,   

∙ funkcjonalność roweru (możliwość jazdy rowerem, wygoda, stateczność konstrukcji roweru, itp),   

∙ ocenę wizualną roweru (ciekawa, przemyślana konstrukcja; nietypowe rozwiązania; układ  

mechanizmów roweru; odpowiednia estetyka wykonania zespołów, podzespołów i elementów  
roweru).   

4. Jury ma prawo nie przyznać nagród w przypadku, gdy poziom prac nie będzie spełniał wymogów  
regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez Organizatora konkursu.   

5. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. 

VII. Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości   

Wyniki zostaną ogłoszone podczas finału konkursu na fanpage’u Koła Naukowego Technologów Drewna, 
oraz na stronie internetowej Wydziału Leśnego i Technologii  Drewna UP Poznań.   

 

 

 

VIII. Unieważnienie konkursu   

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku, gdy wpłyną mniej niż 4  
zgłoszenia, lub w momencie wycofania się sponsorów.  

 

IX. Postanowienie końcowe   



1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.   

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany w harmonogramie wynikłe  
z przyczyn niezależnych od niego.   

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw  
nabytych uczestników konkursu. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na stronie  
internetowej Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UP w Poznaniu – www.studiawdeche.pl lub 
facebook.pl/KNTDpoznan. 
 
 
X. Rodzaj i wysokość nagród   

1. Nagrody główne oraz specjalne ufundowane przez partnerów/sponsorów konkursu zostaną podane do  
wiadomości przez Organizatora w późniejszym terminie na internetowej stronie Wydziału Leśnego i  
Technologii  Drewna UP w Poznaniu. W przypadku nagród rzeczowych ufundowanych przez 
partnerów/sponsorów  nagrody nie podlegają wymianie lub zamianie na inne.   

2. Nagrody będą miały formę rzeczową, a ich wartości wynosić będą odpowiednio: 1 miejsce - 1500 zł, 2 

miejsce 1000 zł, 3 miejsce 500 zł oraz wyróżnienie 200 zł. 

3. Laureaci lub osoby przez nich wyznaczone będą mogli odebrać swoje nagrody rzeczowe na terenie 
wydziału Leśnego i Technologii Drewna  (ul. Wojska Polskiego 42, 60-637 Poznań). Organizator może 
wysłać nagrodę na wskazany przez laureata adres, Organizator pokrywa koszty wysyłki na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

XI. Ochrona danych osobowych  

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Koło Naukowe  
Technologów Drewna na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu.  Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 
Rozporządzeniu  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych).   

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego  
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu  
e-mail: tomasz.napierala@post.pl  

 

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,  
a także w celach marketingowych.   

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.   

5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych  
oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:   

a) sprostowania danych,   



b) usunięcia danych,  

c) ograniczenia przetwarzania danych,  

d) przenoszenia danych,  

e) wniesienia sprzeciwu,  

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

 

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:   

a) imię i nazwisko,   

b) adres e-mail,   

c) numer telefonu.   

a) adres do korespondencji (wysyłki nagrody),   

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych  
Osobowych   

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w  
mediach) o wynikach konkursu.   

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  
nie będą poddawane profilowaniu.   

10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów  
przewidzianych przepisami prawa.   

11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych  
celów.   

 
 
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń  
oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator  
wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem  
stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz  
ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze  
zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające  
z:   

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,  

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,   

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób  



przetwarzanych. 


