
REGULAMIN 

Konkursu Najlepszy podcast naukowy roku w DSW 

 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1) Organizatorem Konkursu jest Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu. 

Realizacja Konkursu i nagroda finansowane są z grantu Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

2) Konkurs jest częścią projektu Podcastownia DSW, organizowanego w ramach 

programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała nauka, Społeczna 

odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu  

3) celem projektu Podcastownia DSW jest docieranie z treściami naukowymi osób 

związanych z Dolnośląską Szkołą Wyższą z siedzibą we Wrocławiu do szerszego grona 

odbiorców za pośrednictwem kanałów społecznościowych, 

4) Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów, pracowników oraz 

współpracowników Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu. 

5) Czynności związane z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu wykonuje Biuro 

Projektów DSW 

6) oceny zgłoszonych podcastów dokonuje komisja, w skład której wchodzą prof. Paweł 

Rudnicki, dr Szymon Nożyński, dr Szymon Makuch i dr Adam Flamma powoływani 

przez Dyrektora Biura Projektów DSW 

 

 

Zasady konkursu 

§ 2 

1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nagranie i przesłanie podcastu na wybrany 

temat naukowy na adres podcastownia@dsw.edu.pl w terminie do 15 stycznia 2022 r. 

wraz z oświadczeniem o udzieleniu licencji i zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych, o których mowa w pkt 3 i 4 poniżej 

2) Podcast powinien trwać około 30 minut i zostać zapisany w formacie mp3 lub wav. 

3) Uczestnik konkursu wysyłając zgłoszenie udziela Dolnośląskiej Szkole Wyższej z 

siedzibą we Wrocławiu niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji 

na wykorzystanie podcastu na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz.U.2021.1062 t.j. ze zm.) 
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w szczególności: umieszczenie w pamięci komputera, publikacja na kanałach 

społecznościowych, jak też edycja i montaż w ramach potrzeb technicznych, 

wynikających z konieczności zapewnienia nagraniom odpowiedniej jakości. 

4) Uczestnik konkursu wysyłając zgłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Dolnośląską Szkołę Wyższą z siedzibą we Wrocławiu jego danych osobowych: imię, 

nazwisko, status (student, doktorant, pracownik, współpracownik), kierunek i rok 

studiów, adres e-mail. Dane są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

Konkursu 

5) Nagrodą w konkursie jest rejestrator Zoom H1n oraz kwota 826 zł brutto. Nagroda jest 

jedna.  

6) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20 stycznia 2023 r. na stronie internetowej 

projektu https://www.dsw.edu.pl/podcastownia-dsw 

 

 

Wyniki Konkursu, wybór laureata 

§ 3 

1) Laureatem zostaje uczestnik, którego podcast został oceniony przez komisję najwyżej 

2) W ocenie zgłoszonych podcastów komisja bierze pod uwagę takie kryteria jak: 

a) treść projektu, jego charakter, interesujący sposób przedstawienia; 

b) aktualność tematyki; 

c) jakość techniczna nagrania. 

3) Komisja działa niezależnie, decyzja o zakwalifikowaniu podcastu do nagrody jest 

ostateczna i nie podlega weryfikacji, uczestnikom nie przysługuje droga odwoławcza 

4) Zwycięski podcast zostanie opublikowany na kanałach społecznościowych 

Podcastowni DSW oraz na stronie internetowej projektu. 

5) Komisja może wyróżnić inne podcasty. Autorom tych podcastów nie przysługuje 

nagroda, ani żadne inne świadczenia.  

6) Wyróżnienie podcastu skutkuje opublikowaniem na kanałach społecznościowych 

Podcastowni DSW oraz na stronie internetowej projektu.  


