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Regulamin konkursu EBSCO 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „ Informacje i technologie 

dostosowane do potrzeb świata naukowego - badania naukowe z dowolnego miejsca,  

w dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu dzięki EBSCO”, zwany w dalszej części Regulaminu 

„Konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest spółka EBSCO sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mikołaja 

Kopernika nr 17, 00-359 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000259666, o kapitale zakładowym  

w wysokości 378.950,00 zł, adres e-mail: polska@ebsco.com, tel.: (+48) 22 745 11 05, zwana dalej 

Organizatorem. 

§ 2 
Cel Konkursu 

 
Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy i doświadczeń wynikających z korzystania  

z elektronicznych zasobów naukowych, dostępu do naukowych źródeł wiedzy i opinii na temat korzystania 

z elektronicznych zasobów badawczych i rozwiązań technologicznych EBSCO w sposób zdalny, poprzez 

odpowiedź na pytanie: w jaki sposób EBSCO pomaga w wyszukiwaniu  

i prowadzeniu badań, uczeniu się lub nauczaniu, budowaniu umiejętności analitycznego myślenia  

w środowisku akademickim z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu? 

§ 3 
Temat Konkursu 

 
Przedmiotem Konkursu jest tekst zawierający opis doświadczeń wynikających ze zdalnego dostępu do 

naukowych źródeł wiedzy oraz z korzystania z elektronicznych zasobów (produktów i usług) EBSCO  

w trakcie trwania zdalnej edukacji na poziomie akademickim na temat: „ Informacje  

i technologie dostosowane do potrzeb świata naukowego - badania naukowe z dowolnego miejsca,  

w dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu dzięki EBSCO”. 

§ 4 
Ważne terminy 

 

1. Konkurs trwa od 10 maja 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 roku. 

2. Prace konkursowe należy przesłać do 30 czerwca 2021 roku poprzez formularz zgłoszeniowy 

umieszczony na stronie konkursu: https://more.ebsco.com/Konkurs-EBSCO-2021.html 

3. Ogłoszenie wyników (poprzez podanie imienia i nazwiska oraz jednostki badawczej lub akademickiej, 

przy której afiliowany jest uczestnik) nastąpi 20 lipca 2021 r. na stronie internetowej www.ebsco.pl 

http://www.ebsco.pl/
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oraz na portalach społecznościowych EBSCO Polska. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników Konkursu. 

§ 5 
Warunki uczestnictwa 

 
1. Konkurs jest przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia będących pracownikami naukowymi, 

badaczami, studentami studiów doktoranckich oraz wykładowcami uczelni wyższych. 

2. Tekst powinien mieć max. 4 000 znaków. 

3. Tekst konkursowy powinien być nadesłany poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie 
konkursu: https://more.ebsco.com/Konkurs-EBSCO-2021.html 

4. Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, a nie pseudonimem. 

5. W formularzu zgłoszeniowym należy wypełnić wszystkie pola. 

6. Jedna osoba może zgłosić jeden tekst konkursowy. 

7. Tekst musi być pracą własną. 

8. Tekst może być wcześniej publikowany, jednak musi odnosić się do bieżących warunków korzystania 
ze zdalnych, naukowych zasobów elektronicznych. 

9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest koniecznych warunkiem udziału  
w konkursie. Polityka Prywatności oraz zasady RODO udostępnione zostały w Formularzu 
zgłoszeniowym. 

10. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że brak ich podania 
spowoduje niemożliwość wzięcia udziału w Konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody  
w Konkursie. 

11. Wyrażenie zgody na akceptację Regulaminu następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego pola  
w Formularzu zgłoszeniowy. 

§ 6 
Nagrody 

 

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe: 

1) I miejsce – czytnik ebooków PocketBook Touch Lux 4 oraz gadżety EBSCO. 

2) II i III miejsca – upominki i gadżety EBSCO 

2. Koszty nagród, o których mowa w ust. 1, pokrywa w całości EBSCO sp. z o.o. 

3. Możliwe jest przyznanie wyróżnień. 
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4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli poziom prac nie będzie 
zadowalający. 

5. Najlepsze zgłoszone teksty zostaną opublikowane na stronie internetowej EBSCO: www.ebsco.pl 

6. Wybór zwycięskich tekstów dokonany przez jury jest ostateczny i wiążący i nie podlega procedurze 
odwoławczej. 

§ 7 
Kryteria oceny 

 
1. Nawiązanie do tematu: Informacje i technologie dostosowane do potrzeb świata naukowego - badania 

naukowe z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu dzięki EBSCO. 

2. Liczba wymienionych produktów i usług firmy EBSCO, z których w codziennej pracy badawczej 
korzysta Uczestnik. 

3. Oryginalność pracy. 

4. Objętość nieprzekraczająca 4 000 znaków 

5. Kreatywność, jakość i złożoność przesłanego tekstu. 

6. Zwycięzcami zostaną osoby, które wykażą się najlepszą znajomością produktów i rozwiązań firmy 
EBSCO. 

§ 8 
Prawa autorskie 

 

1. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik, udziela Organizatorowi bezterminowej, 
nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, uprawniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych do 
nadesłanej pracy konkursowej w całości lub części, stanowiącej utwór w rozumieniu prawa 
autorskiego, bez ograniczeń terytorialnych, na wymienionych poniżej polach eksploatacji: 

1) Trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz wszystkich 
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub czasowe 
utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz 
dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 

2) Publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp 
do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

3) Rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 

4) Prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych; 

5) Prawo do rozporządzania oraz prawo udostępniania do korzystania z utworu, w tym udzielania 
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licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 

2. Uczestnik udziela licencjobiorcy zgodę na upoważnienie innej osoby do korzystania z utworu  
w zakresie uzyskanej licencji. 

3. Udzielenie licencji następuje na podstawie oświadczenia, stanowiącego element Formularza 
zgłoszeniowego. 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania Konkursu. 

2. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje 
Organizator.  

 

 

 


