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REGULAMIN KONKURSU MŁODEGO HYDROGEOLOGA  
O NAGRODĘ PREZESA ZARZĄDU PZITS ODDZIAŁU  

W CZĘSTOCHOWIE ORAZ PREZESA ZARZĄDU PWIK OKRĘGU  
CZĘSTOCHOWSKIEGO SA W CZĘSTOCHOWIE 

  

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie Młodego Hydrogeologa  

o nagrodę Prezesa Zarządu PZITS Oddziału w Częstochowie oraz Prezesa Zarządu PWiK Okręgu 

Częstochowskiego SA w Częstochowie. 

2. Organizatorami konkursu są Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Zarząd 

Oddziału w Częstochowie, ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa oraz Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20,  

42-202 Częstochowa. 

3. Celem konkursu jest motywacja uczestników do przeprowadzenia badań na jak najwyższym 

poziomie, których wyniki mogą przyczynić się do poprawy gospodarki wodnej. 

 

 § 2 Udział w konkursie 
1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które w chwili przystąpienia do I etapu konkursu 

nie ukończyły 28 roku życia, a w przypadku studentów studiów doktoranckich, którzy nie ukończyli 

30 roku życia. 

2. Osobom wymienionym w ust. 1 za to samo osiągnięcie może być przyznana tylko jedna nagroda. 

3. Zgłaszane prace muszą być pracami autorskimi. Na etapie publikacji dopuszcza się współautorstwo 

opiekunów naukowych/promotorów prac dyplomowych. 

4. W przypadku prac realizowanych przez zespół kilkuosobowy, do każdego z członków zespołu mają 

zastosowanie postanowienia ust.1. 

5. Ze zgłoszeniem o udział w konkursie mogą wystąpić: 

a) zainteresowani otrzymaniem nagrody, lub 

b) członkowie Komitetu Honorowego, Naukowego i Organizacyjnego konferencji 

 (w tej sytuacji osoby zgłaszające przesyłają streszczenia prac naukowo-badawczych). 

6. Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać: 

a) dane osobowe (tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, tel. kontaktowy, e-mail) i afiliację 

kandydata do nagrody (zał. nr 2 do regulaminu); 

b) streszczenie pracy badawczej z opisem najważniejszych rezultatów (streszczenie na 

 ok. 1 str. A4; marginesy co najmniej 2 cm, nagłówek i stopka co najmniej 1,25 cm, czcionka 

Times New Roman o wielkości co najmniej 10 pkt, interlinia co najmniej 1,15); 

c) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3 do regulaminu). 

Zgłoszenia udziału w konkursie należy nadsyłać w wersji cyfrowej, w formacie PDF 

wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na adres  

e-mail: knt@pwik.czest.pl podając w temacie wiadomości: „Konkurs - Nazwisko i Imię Kandydata”. 

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz ze streszczeniami zostanie przedstawiony na stronie 

internetowej konferencji (www.knt.czest.pl - zakładka Informacje ogólne - Konkurs Młodego 

Hydrogeologa). 

7.  Warunkiem oceny prac zakwalifikowanych do II etapu konkursu jest udział w konferencji. 

http://www.knt.czest.pl/
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§ 3 Zasady wyboru 

1. Nagrody przyznawane są w trakcie Hydrogeologicznej Konferencji Naukowo-Technicznej przez 

Prezesa Zarządu PZITS Oddziału w Częstochowie oraz Prezesa Zarządu PWiK Okręgu 

Częstochowskiego SA w Częstochowie. 

2. Trzy najlepsze prace naukowo-badawcze wybierane są w oparciu o rekomendacje Komitetu 

Honorowego i Komitetu Naukowego oraz uczestników konferencji przy akceptacji 

Przewodniczących Komitetu Naukowego i Honorowego. 

3. Nagrody przyznawane są za prace naukowo-badawcze poruszające zagadnienia hydrogeologiczne, 

ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze aplikacyjnym. 

4. Ocena prac jest dwuetapowa: 

1)  Etap pierwszy dotyczy oceny przed konferencją. W tym etapie uczestniczą członkowie 

Komitetów Naukowego i Honorowego. Oceny wykonywane są na podstawie przedłożonych 

streszczeń o których mowa w § 2 pkt 6, opisujących przeprowadzone badania i rezultaty.  

Po zakończeniu etapu pierwszego organizatorzy konkursu poinformują uczestników za 

pośrednictwem poczty elektronicznej o zakwalifikowaniu prac do zreferowania w konferencji, 

o której mowa w ust.1. 

2)  Etap drugi dotyczy oceny podczas konferencji. W etapie tym uczestniczą członkowie 

Komitetów Naukowego i Honorowego oraz uczestnicy konferencji (tzn. osoby, które dopełniły 

formalności rejestracyjnych). Oceniana będzie wartość merytoryczna, aplikacyjny charakter 

prezentowanych prac naukowo-badawczych oraz sposób ich prezentacji. 

5. Ocena prac na przygotowanych ankietach, w pierwszym i drugim etapie konkursu, polegać będzie 

na wskazaniu trzech prac w kolejności od pierwszej do trzeciej. Udział w ankiecie nie jest 

obligatoryjny.  

6. W pierwszym etapie członkowie Komitetu Organizacyjnego przekażą członkom Komitetu 

Honorowego oraz Komitetu Naukowego streszczenia prac oraz ankiety ewaluacyjne  

za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

7. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych ok. 7 prac z największą liczbą głosów. Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji w zakresie liczby prac zakwalifikowanych do 

dalszego etapu. 

8. W drugim etapie konkursu ankiety ewaluacyjne zostaną udostępnione członkom Komitetu 

Honorowego, Komitetu Naukowego oraz uczestnikom konferencji w miejscu oddawania głosów po 

zakończeniu prezentacji prac w formie eposterów. 

9. Sumowanie liczby głosów będzie odbywać się z uwzględnieniem następującej wagi głosów: 

- 0,2 dla uczestników konferencji; 

- 1,0 dla członków Komitetu Naukowego; 

- 1,1 dla członków Komitetu Honorowego; 

- 1,5 dla Wiceprzewodniczącego/ych oraz Sekretarza Komitetu Naukowego; 

- 3,0 dla Przewodniczących Komitetu Honorowego oraz Komitetu Naukowego. 

10. Trzy prace, które uzyskają najwyższą ważoną liczbę głosów zostaną kolejno rekomendowane do 

nagrodzenia miejscami od pierwszego do trzeciego przez Prezesa Zarządu PZITS Oddziału 

w Częstochowie oraz PWiK Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie.  
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§ 4 Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Wynik konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji, o której mowa w § 3 ust. 1. 

2. Nagrodami za najlepsze trzy prace naukowo-badawcze są certyfikaty i nagrody finansowe.  

W przypadku pierwszego miejsca nagrodą będzie również możliwość opublikowania wyników 

badań w wybranym czasopiśmie naukowym spośród listy czasopism współpracujących w danej 

edycji konferencji (zaproponowanym zgodnie z profilem zwycięskiej pracy). Nagroda finansowa  

za pierwsze miejsce wynosi 1500 zł, za drugie miejsce 1000 zł, a za trzecie miejsce 500 zł. 

3. Nagrody zostaną wręczone w trakcie konferencji. 

4. Imiona i nazwiska zdobywców nagród wraz z opisem nagrodzonych prac zostaną opublikowane  

na stronie internetowej konferencji (www.knt.czest.pl). 

5. Decyzja Prezesa Zarządu PZITS Oddziału w Częstochowie oraz Prezesa Zarządu PWiK Okręgu 

Częstochowskiego SA w Częstochowie o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

§ 5 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest: Polskie Zrzeszenie Inżynierów 

 i Techników Sanitarnych Zarząd Oddziału w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie,  

ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa. 

2. Dane osobowe uczestników i zdobywców nagród będą przetwarzane w celu organizacji  

i przeprowadzenia konkursu. 

3. Uczestnikom konkursu 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. 

4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych dla uczestników XXIII Konferencji Naukowo-Technicznej. 

Klauzula stanowi załącznik nr 1 do regulaminu i dostępna jest na stronie www.knt.czest.pl  

w formularzu rejestracyjnym konferencji. 

5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia wraz z wnioskiem konkursowym oświadczenia  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3 do regulaminu). 

6. Konferencja, w tym II etap Konkursu Młodego Hydrogeologa o nagrodę Prezesa Zarządu  

PZITS Oddziału w Częstochowie oraz Prezesa Zarządu PWiK Okręgu Częstochowskiego SA  

w Częstochowie będzie miała oprawę fotograficzną. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest tożsame 

z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku. 

7. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że organizator może przygotować imienne identyfikatory. 

  

§ 6 Sprawy nieuregulowane 

1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem pozostają w gestii Prezesa Zarządu PZITS 

Oddziału w Częstochowie oraz Prezesa Zarządu PWiK Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie 

lub w przypadkach konieczności w zastępstwie Prezydium Komitetu Organizacyjnego. 

http://www.knt.czest.pl/
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

DLA UCZESTNIKÓW XXIII KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ z cyklu 

Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej, 

p.n.: "Eksploatacja i zagrożenia ujmowanych wód podziemnych" 

 

 

Na podstawie art. 13, ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1; dalej RODO) informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych Uczestnika Konferencji jest Polskie Zrzeszenie 

Inżynierów i Techników Sanitarnych Zarząd Oddziału w Częstochowie, 

ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa; 

2) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika Konferencji 

należy kierować na adres siedziby Administratora danych lub adres e-mail: 

sekretariat@pwik.czest.pl; 

3) dane osobowe Uczestnika Konferencji podane w formularzu zgłoszeniowym (nazwisko  

i imię; tytuł/stopień naukowy; nazwa podmiotu/afiliacja; Numer Identyfikacji Podatkowej 

podmiotu, który uczestnik reprezentuje; adres siedziby podmiotu/jednostki; adres  

do korespondencji; telefon kontaktowy; adres e-mail) przetwarzane będą w związku 

z organizacją i wzięciem udziału w XXIII Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu 

PROBLEMY WYKORZYSTANIA WÓD PODZIEMNYCH W GOSPODARCE KOMUNALNEJ, 

pn.: „Eksploatacja i zagrożenia ujmowanych wód podziemnych”; w przypadku wyrażenia 

zgody dane przetwarzane będą na potrzeby „Konkursu Młodego Hydrogeologa” 

organizowanego w ramach Konferencji (nazwisko i imię; data urodzenia; afiliacja; 

telefon kontaktowy; adres e-mail). Powyższy zakres danych przetwarzany będzie 

w celach związanych z kontaktem w sprawach organizacyjnych, sporządzeniem list 

uczestników, przygotowaniem certyfikatów, publikacją materiałów informacyjnych 

o konferencji poprzez rozpowszechnianie wizerunku w formie zdjęć grupowych, 

przesłaniem materiałów pokonferencyjnych, a w przypadku wyrażenia zgody w celu 

przesyłania materiałów informacyjnych i promocyjnych w przyszłości; 

4) przetwarzanie danych w związku z udziałem w Konferencji (w tym „Konkursu Młodego 

Hydrogeologa”) obejmuje także: 

a) publikację imienia i nazwiska, nazwy i danych adresowych podmiotu 

(reprezentowanego przez Uczestnika) w programie Konferencji oraz Monografii 

zawierającej artykuły zakwalifikowane do publikacji w materiałach drukowanych 

Konferencji; 

b) publikację zdjęć grupowych uczestników na stronach internetowych: 

www.knt.czest.pl i www.pzits.czest.pl oraz w kwartalniku „Źródełko” wydawanym 

przez Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA  

w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa; 
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5) podane dane osobowe przetwarzane będą w celach i zakresie niezbędnym do organizacji 

i przeprowadzenia Konferencji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 

swoich danych w jednym lub większej ilości celów (zgoda jest dobrowolna, 

jednoznaczna, świadoma i konkretna) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie 

danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora (rozpowszechnienie wizerunku uczestników 

konferencji w postaci zdjęć grupowych, w celach informacyjnych); 

6) podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne 

do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; bez ich podania nie będzie możliwy udział 

w Konferencji; 

7) dane osobowe Uczestnika Konferencji przechowywane będą przez okres realizacji  

i rozliczenia Konferencji, a także przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-

księgowej, a w przypadku wyrażenia zgody na działania informacyjne i promocyjne do 

czasu wycofania tej zgody; w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa dane 

osobowe mogą być przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia 

ewentualnych roszczeń;  

8) dane Uczestnika Konferencji mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa, podmiotom zaangażowanym w organizację i obsługę 

Konferencji oraz podmiotom, którym Administrator danych powierzył przetwarzanie 

danych na podstawie zawartych umów (tu: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 

Częstochowa, przy którym działa Koło PZITS Zarządu Oddziału w Częstochowie); 

9) Uczestnik Konferencji posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  

10) jako Administrator danych osobowych nie zamierzamy przekazywać danych osobowych 

Uczestnika Konferencji do państwa trzeciego (spoza obszaru UE), ani do organizacji 

międzynarodowych; 

11) dane Uczestnika Konferencji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 

również w formie profilowania; 

12) Uczestnik Konferencji ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli 

uważa, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

Prawo wycofania zgody: 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody Uczestnika Konferencji przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać 

poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora, bądź 

adres e-mail: sekretariat@pwik.czest.pl. 
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ZGŁOSZENIE 

DO KONKURSU MŁODEGO HYDROGEOLOGA  

O NAGRODĘ PREZESA ZARZĄDU PZITS ODDZIAŁU W CZĘSTOCHOWIE  

ORAZ PREZESA ZARZĄDU PWiK OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SA W CZĘSTOCHOWIE 

 

 

Imię i nazwisko:    

   

Data urodzenia:    

  

Afiliacja:    

  

Tel. kontaktowy:    

  

E-mail:    
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STRESZCZENIE PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ 

(1 strona) 
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…………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko uczestnika Konkursu 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU O WYRAŻENIU ZGODY 

 NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z Konkursem 

Młodego Hydrogeologa o nagrodę Prezesa Zarządu PZITS  Oddziału w Częstochowie oraz Prezesa 

Zarządu PWiK Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie organizowanym przez Polskie Zrzeszenie 

Inżynierów i Techników Sanitarnych Zarząd Oddziału w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie,  

ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Oddziału 

Częstochowskiego SA z siedzibą w  Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu oraz Klauzulą Informacyjną 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla uczestników Konferencji, w tym Konkursu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
…………………………………………..                                                 ………………………………………………….………… 
        Miejscowość, data                             ( Czytelny podpis uczestnika konkursu) 

 


