Regulamin konkursu GEODATA – Applied Innovation

§ 1.
Postanowienia ogólne

1.
2.
3.

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji konkursu „GEODATA – Applied
Innovation” zwanego dalej „Konkursem”.
Organizatorem Konkursu jest Centrum Technologii Kosmicznych Akademii GórniczoHutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zwane dalej „CTK AGH” „Centrum” lub
„Organizatorem”.
Konkurs ma na cel poszukiwanie innowacyjnych koncepcji sposobów obróbki,
prezentacji i wykorzystania danych satelitarnych oraz wyłonienie reprezentantów
Polski na międzynarodowym wydarzeniu projektu UNIVERSEH w Toulouse (Francja).
§ 2.
Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach. I etap obejmuje formalne zgłoszenie II etap
obejmuje prezentacje zgłoszonych koncepcji.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza rejestracji
dostępnego na stronie: http://universeh.agh.edu.pl/.
3. Zgłoszenia w ramach etapu I. będą przyjmowane do dnia 10 czerwca 2021 r. do godziny
23.59.
4. Prezentacje koncepcji konkursowych w ramach etapu II. odbędą się jednego dnia
w terminie 1- 2 września 2021 r.
5. Kurs przygotowawczy z przedsiębiorczości i umiejętności prezentacji inwestorskiej
odbędzie się w terminie 28- 30 czerwca 2021 r w formie zdalnej, hybrydowej lub
stacjonarnej w zależności od panujących obostrzeń sanitarnych i wynikających z tego
możliwości organizacyjnych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w przesyłaniu zgłoszeń
konkursowych lub kontakcie poprzez e-mail, wynikające z nieprawidłowości
w działaniu: usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, poczty
elektronicznej lub komputera Uczestnika.
7. W konkursie mogą brać udział osoby posiadające status studenta studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia w Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie
8. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
9. Konkurs jest dwuetapowy. Zespoły studenckie zakwalifikowane w I etapie na postawie
formularza zgłoszeniowego otrzymają dane satelitarne, na podstawie których będą
przygotowywać swoje koncepcje.
10. W II etapie konkursu zespoły wezmą udział w kursie przedsiębiorczości
przygotowującym do zaprezentowania swoich koncepcji przed jury konkursowym.
11. Prezentacje końcowe będą miały charakter „pitch deck”.
12. Konkurs odbędzie się w języku polskim, ale zwycięzca będzie zobligowany do
przygotowania swojej prezentacji w języku angielskim.

§ 3.
Rozstrzygnięcie Konkursu
1.

Oceny formularzy zgłoszeniowych i prezentacji opracowanych koncepcji konkursowych
dokona Jury, w którego skład wchodzić będą:
a. prof. dr. hab. inż. Tadeusz Uhl - Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych
Akademii Górniczo Hutniczej
b. dr hab. inż. Sławomir Mikrut - Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska
i Inżynierii Przestrzennej
c. dr inż. Justyna Topolska – Broker Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony
Środowiska, specjalista d.s. rozwoju nowego biznesu INNOAGH. Sp. z o.o.
d. prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak - Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej
Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska
e. Bartosz Postulka - Senior Technology Manager, ICEYE Sp. z o.o.
2. Kryteria oceny prac konkursowych będą obejmowały:
2.1. W etapie I.
a. doświadczenie zespołu w pracy z danymi satelitarnymi (5 pkt.);
b. motywacja udziału w konkursie (5 pkt.);
2.2. W etapie II.:
a. nowatorstwo, oryginalność i możliwość wdrożenia pomysłu (10 pkt.);
b. adekwatność pomysłu w kontekście światowych trendów i wyzwań (10 pkt.);
c. czytelność przekazu i jakość prezentacji (10 pkt.);.
3. Werdykt Jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
4. Kurs przygotowania do prezentacji odbędzie się w terminie
5. Wyniki I etapu konkursu zostaną ogłoszone 23 czerwca 2021 roku na stronach
internetowych:
www.ctk.agh.edu.pl, universeh.agh.edu.pl oraz w kanałach
społecznościowych CTK AGH.
6. Wyniki II etapu konkursu zostaną ogłoszone 3 września 2021 roku na stronach
internetowych:
www.ctk.agh.edu.pl, universeh.agh.edu.pl oraz w kanałach
społecznościowych CTK AGH.
7. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje każdego nagrodzonego Uczestnika lub
mailowo w dniu ogłoszenia wyników.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku:
1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
2) gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełni warunków określonych
w Regulaminie,
3) niezadowalającego poziomu przedłożonych prac
§ 4.
Nagrody
1. Autor lub autorzy zwycięskiej koncepcji otrzymają nagrodę Dyrektora Centrum Badań
Kosmicznych Akademii Górniczo Hutniczej w łącznej wysokości 5000 zł oraz nagrodę
rzeczową w postaci możliwość udziału w międzynarodowym konkursie studenckim
w Toulouse
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnika I. edycji konkursu.
3. Wypłata nagrody nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez autorów
najwyżej ocenionej koncepcji.
4. Nagroda pieniężna podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nagroda zostanie wypłacona po jej pomniejszeniu o kwotę podatku z zastosowaniem
odpowiednich w tym zakresie przepisów, w szczególności ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 1509
z późn.zm.).
5. Dodatkową nagrodą rzeczową dla zwycięzców będzie pokrycie kosztów udziału
w wydarzeniu organizowanym przez Universeh w Toulouse pod warunkiem spełnienia
przez zwycięzców kryteriów udziału narzuconych przez organizatora z Toulouse.
W przypadku braku możliwości formalnych lub organizacyjnych uczestnictwa

w wydarzeniu, nagroda przypadnie zespołowi kolejnemu w rankingu lub zostanie
wycofana. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
6. Dyplomy uczestnika konkursu zostaną przekazane uczestnikom po zakończeniu
konkursu.
§ 5.
Dane osobowe
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych takich jak imię
i nazwisko dla potrzeb Konkursu oraz, w przypadku wygranej, na podanie imienia i
nazwiska autora do wiadomości publicznej.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
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 (ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanym dalej „RODO”.
3. Podanie danych osobowych w Karcie zgłoszenia jest dobrowolne, lecz niezbędne do
udziału w Konkursie.
4. Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 RODO Organizator informuje, że:
1) administratorem danych osobowych podanych w Karcie zgłoszenia jest Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30059 Kraków;
2) funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni mgr Tomasz Józefko.
Dane kontaktowe: Telefon: +48 12 617 53 25, E-mail: iodo@agh.edu.pl,
adrers: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, budynek A-0, III p., pok. 323
3) dane osobowe podane w Formularzu zgłoszenia przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia
Konkursu,
wyłonienia
zwycięzcy,
przyznania,
wypłaty
i rozliczenia nagrody pieniężnej oraz w celach podatkowych;
4) odbiorcą danych osobowych podanych w Formularzu zgłoszenia będą członkowie
Jury Konkursowego oraz Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania nagrodzonej osoby;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres do 1 roku;
6) Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
RODO.
§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów podanych w Regulaminie.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora (Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059
Kraków, bud. A0, pok. 130A) oraz na stronach internetowych www.ctk.agh.edu.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie
Organizator poinformuje Uczestników niezwłocznie, zamieszczając informację na
stronie internetowej: www.ctk.agh.edu.pl, a w przypadku, gdy zmiana zostanie
dokonana po zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie, również na adres poczty
elektronicznej Uczestników. Dokonane przez Organizatora zmiany Regulaminu, są
wiążące dla Uczestników Konkursu.

Kontakt:
dr inż. Justyna Topolska
mail: topolska@agh.edu.pl
tel. + 48 12 617 45 43
Harmonogram Konkursu:
Etap
Ogłoszenie konkursu, rozpoczęcie
przyjmowania zgłoszeń
Ogłoszenie zakwalifikowanych zespołów
Szkolenie z przedsiębiorczości i
umiejętności prezentacji inwestorskiej
Prezentacje konkursowe
Wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród
*

Termin*
20 maja – 10 czerwca 2021 roku
23 czerwca 2021 roku
28-30 czerwca 2021 roku
1-2 września 2021 roku
3-30 września 2021 roku

- orientacyjne ramy terminów, szczegółowe daty będą podane w późniejszym terminie

