REGULAMIN KONKURSU

pod nazwą
„Konkurs o nagrodę im. Kazimierza SIEMIENOWICZA
za najlepszą publikację konferencyjną z dziedziny
techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Tworzy się Regulamin Konkursu pod nazwą „Konkurs o nagrodę im. Kazimierza
Siemienowicza za najlepszą publikację konferencyjną z dziedziny techniki uzbrojenia
i bezpieczeństwa”, zwany dalej „Konkursem”.
§2
Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem Konkursu,
zwanym dalej „Regulaminem”.
§3
Regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora Konkursu, określonej w §5
Regulaminu, oraz na stronie internetowej Międzynarodowej Konferencji
Uzbrojeniowej nt. „Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa”.
§4
Uczestnikiem Konkursu może być autor samodzielnej publikacji konferencyjnej (dalej
zwaną „publikacją”) z dziedziny techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa, który do dnia
rozpoczęcia konferencji nie ukończył 35 roku życia. Do Konkursu będą również
dopuszczone publikacje, których współautorem jest opiekun naukowy autora.
Rozdział II
Organizator. Partnerzy
§5
Organizatorem Konkursu jest Komitet Organizacyjny (zwany dalej „Komitetem”)
Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej nt. „Naukowe Aspekty Techniki
Uzbrojenia i Bezpieczeństwa” (zwanej dalej „Konferencją”), z siedzibą w Instytucie
Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie przy ul. Gen. Sylwestra
Kaliskiego 2.
§6
Partnerem wspierającym Konkurs jest firma BUOS Sp. z o.o. (zwana dalej BUOS)
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 81.
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§7
Partnerami Konkursu mogą być, na mocy odrębnych porozumień, inne podmioty
prawne i fizyczne.
Rozdział III
Przedmiot Konkursu
§8
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszej publikacji z zakresu tematyki
Konkursu, nadesłanej do Komitetu.
2. Tematyka Konkursu obejmuje następujące zagadnienia:
a) techniczna modernizacja Sił Zbrojnych RP;
b) uzbrojenie i wyposażenie żołnierza XXI wieku;
c) systemy broni lufowej i rakietowej oraz środki bojowe;
d) wykrywanie, śledzenie i maskowanie celów;
e) systemy dowodzenia i kierowania ogniem;
f) balistyka wewnętrzna, zewnętrzna i końcowa;
g) fizyka wybuchu i nowoczesne materiały wysokoenergetyczne;
h) uzbrojenie oraz technika lądowa, lotnicza i morska;
i) bezzałogowe obiekty precyzyjnego rażenia;
j) techniczne środki przeciwterrorystyczne;
k) bezpieczeństwo osób i infrastruktury;
l) kształcenie i szkolenie personelu technicznego dla Sił Zbrojnych RP.
Rozdział IV
Nagrody
§9
1. Nagrodami za zajęcie I, II i III miejsca w Konkursie są okolicznościowe statuetki
i dyplomy, które laureaci otrzymują na własność.
2. Uczestnicy Konkursu, którzy zajęli miejsca IV-VI otrzymują dyplomy na własność.
3. Fundatorem nagród są Komitet oraz BUOS.
Rozdział V
Zgłaszanie publikacji do Konkursu
§10
1. Publikację, w formie artykułu naukowego, może zgłosić do Konkursu tylko autor
publikacji.
2. Zgłoszenie publikacji do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika Konkursu
oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu i zgodą na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Komitet.
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§11
1. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie publikacje, które nie zostały
uprzednio opublikowane i do których przysługują autorowi (i współautorowi –
opiekunowi naukowemu autora) nieograniczone prawa autorskie.
2. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przedłożenie kompletu dokumentów
zgłoszeniowych w siedzibie Komitetu lub wysłanie ich na adres Komitetu
w terminie wskazanym w Komunikacie Konferencyjnym.
3. Komplet dokumentów składa się z:
a) wypełnionej „Karty zgłoszeniowej” udziału w Konferencji;
b) publikacji w wersji elektronicznej przesłanej do Komitetu na nośniku CD lub
drogą e-mailową na adres wskazany przez Komitet.
§12
Publikacje zgłoszone do Konkursu nie podlegają zwrotowi.
Rozdział VI
Rozstrzygniecie Konkursu
§13
1. Publikacje prawidłowo zgłoszone do Konkursu podlegają ocenie przez Komisję
Konkursową (zwaną dalej „Komisją”).
2. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, sekretarz oraz członkowie.
3. Przewodniczącego, sekretarza oraz członków Komisji powołuje Dyrektor
Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej
Akademii Technicznej spośród członków Rady Naukowo-Programowej
Konferencji lub innych osób posiadających kwalifikacje z zakresu tematyki
Konkursu.
4. Osoby wchodzące w skład Komisji posiadają co najmniej stopień naukowy
doktora.
5. Każda z osób wchodzących w skład Komisji wykonuje recenzje publikacji
zgłoszonych do Konkursu.
§14
1. Ustalenie listy rankingowej Konkursu odbywa się na podstawie liczby punktów
przyznanych publikacji przez osoby wchodzące w skład Komisji, w dwóch
etapach oceniania:
a) Etap I – ocena (w skali punktowej od 1 do 10) zawartości merytorycznej
publikacji;
b) Etap II – ocena (w skali od 1 do 5) sposobu prezentacji publikacji podczas
sesji plenarnej w trakcie Konferencji.
2. Jeżeli osoba wchodząca w skład Komisji jest współautorem publikacji zgłoszonej
do Konkursu, publikacja ta nie podlega ocenie przez tą osobę. Publikacji tej
przyznaje się liczbę punktów obliczoną jako średnią z ocen wystawionych przez
pozostałe osoby wchodzące w skład Komisji.
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3. Komisja może zdecydować o odstąpieniu od przyznania nagrody.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna, a od jej decyzji nie przysługuje odwołanie.
§15
1. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbywa się w czasie
trwania Konferencji podczas Gali Konferencyjnej.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem
strony internetowej Komitetu.
§16
W przypadku otrzymania przez Komitet i/lub któregokolwiek z członków Komisji
informacji, że nagrodzona publikacja stanowi plagiat i/lub w jakikolwiek inny sposób
zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Komitetowi lub
na mocy decyzji Komisji, przysługuje prawo bądź do wstrzymania się z przekazaniem
nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania nagrody
danemu uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego uczestnika Konkursu lub do
podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w ogóle, bądź w przypadku nagród już
przekazanych – domagania się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§17
1. Komitet zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był
w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia
zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
2. Komitet zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych zdarzeń mających wpływ na
zorganizowanie Konkursu.
3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach
i zakładach wzajemnych (Dz. U. Z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora
Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej
Akademii Technicznej.
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