Regulamin Konkursu Konstrukcji Studenckich KOKOS
§1. DEFINICJE POJĘĆ
1. Organizator – Niezależne Zrzeszenie Studentów z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie
Przedmieście 20/22 lok. 21, 00-325 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000166951, NIP: 525-19-70-069, REGON: 001411432.
2. Centrum Krajowe Projektu (CKP) – Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.
3. Centra Uczelniane Projektu (CUP) – centra wyznaczone przez Centrum Krajowe Projektu.
4. Konkurs – konkurs o nazwie „Konkurs Konstrukcji Studenckich KOKOS” organizowany w roku
akademickim 2021/2022 przez Organizatora, nad przebiegiem którego czuwa Centrum Krajowe
Projektu.
5. Uczestnik – Student, który zgłosił swoja kandydaturę w Konkursie, spełnił wymagania określone
w §2 pkt 2-3 oraz nie został wykluczony z udziału w Konkursie poprzez stosowną decyzję
odpowiedniej Komisji Konkursowej, Organizatora bądź Centrum Krajowego Konkursu.
6. Uczelnia – szkoła wyższa działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
lub w przypadku uczelni kościelnych na podstawie umowy Rządu Rzeczpospolitej Polskiej
z władzami odpowiedniego kościoła lub związku wyznaniowego, która jest reprezentowana
w Konkursie przez co najmniej jednego Uczestnika. Przez Uczelnię biorącą udział w Konkursie,
rozumie się taką, która jest reprezentowana przez co najmniej jednego Uczestnika Konkursu.
7. Laureat – Uczestnik nagrodzony Nagrodą na podstawie decyzji Komisji Konkursowej II.
8. Nagroda – nagroda przyznawana na warunkach opisanych w Regulaminie, w ramach określonej
kategorii, na podstawie decyzji Komisji Konkursowej II.
9. Kategorie:
•

•
•

•

•

•

VEHICLE - Kategoria, do której zakwalifikowane zostaną działające i poruszające się
pojazdy: samochody, motocykle, rowery, pojazdy gąsienicowe; pojazdy pływające oraz ich
kombinacje, a także konstrukcje wszelkiego rodzaju maszyn latających – od mniejszych jak
np. drony, po te dalekiego zasięgu tj. samoloty i rakiety.
SMART ROBOTS - Kategoria dla konstruktorów robotów, bez względu na to czy ich rolą jest
eksplorowanie kosmosu, czy lepienie pierogów.
RAILWAY- Kategoria specjalna Konkursu skierowana jest do innowatorów posiadających
pomysły na usprawnienie kolei. Zgłoszenia do tej kategorii nie muszą stanowić działających
prototypów urządzeń mechanicznych - przyjmowane będą również zaawansowane projekty
oraz koncepcje realnie wpływające na jakość infrastruktury czy komfortu podróży.
LIFE UPGRADE - Kategoria dotyczy konstrukcji, które przyczyniają się do ułatwienia
codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych, a także
posiadają zastosowanie w medycynie lub przemyśle farmaceutycznym.
ECOLOGY – Kategoria, w której rozpatrywane będą prototypy urządzeń korzystnie
wpływające na środowisko, wykorzystujące np. nowoczesne rozwiązania odnawialnych źródeł
energii lub ekologiczne paliwa.
JOKER - Kategoria stworzona z myślą o wszystkich nietuzinkowych konstrukcjach, których
nie da się zaszufladkować.

Liczba i rodzaj kategorii mogą ulec zmianie.
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10. Komisja Konkursowa I – Komisja Konkursowa dokonująca wstępnej weryfikacji zgłoszeń.
11. Komisja Konkursowa II – Komisja Konkursowa dokonująca wyboru najlepszej pracy w każdej
kategorii, obradująca w dniu 4 czerwca 2022 roku.
12. Patron Honorowy - wybrana przez Centrum Krajowe Projektu osoba fizyczna, osoba prawna bądź
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez pisemną informację
wyraziła zgodę na zostanie Patronem Honorowym.
13. Sponsor – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności
prawnej, która sponsoruje nagrody lub organizację Konkursu, na podstawie zawartej umowy
w formie pisemnej.
§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs ma na celu:
a) wyłonienie najzdolniejszych i ambitnych studentów wykazujących się szczególną myślą
techniczną i praktyczną,
b) połączenie świata biznesu i nauki we współgrającą ze sobą całość,
c) rozwijanie inspiracji naukowych studentów,
d) szerzenie działalności naukowej,
e) zwiększenie komercjalizacji konstrukcji studenckich,
f) wspieranie studenckiej przedsiębiorczości,
g) integrację środowisk naukowych,
h) promowanie praktycznych kierunków ścisłych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
i) promowanie Uczelni wspierających swoich Studentów w projektach praktycznych.
2. Uczestnikiem Konkursu może zostać student uczelni wyższej w Rzeczpospolitej Polskiej studiów
I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który nie ukończy 26. roku życia do dnia
31 grudnia 2022r.
3. Uczestnikiem Konkursu nie może być student studiów doktoranckich lub podyplomowych, chyba
że jest równocześnie studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia, bądź studiów jednolitych
magisterskich.
4. Podczas rejestracji jeden z członków drużyny, zwany dalej Liderem, zgłasza Zespół do Konkursu
poprzez formularz zgłoszeniowy oraz złożenie stosownych oświadczeń. Jednocześnie potwierdza,
że:
• Lider oraz członkowie Zespołu zapoznali się z niniejszym regulaminem i wyrażają zgodę na
jego stosowanie,
• Posiada umocowanie do reprezentowania osób – członków Zespołu,
• Wszystkie oświadczenia dotyczące Lidera oraz członków Zespołu zawarte w niniejszym
regulaminie są zgodne z prawdą, oraz wyraża zgodę – w imieniu własnym, członków Zespołu,
współtwórców materiału filmowego oraz innych osób w nim występujących, których dane są
przekazywane, na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.
5. Lider zgłasza Zespół składający się z maksymalnie 3 członków (włącznie z Liderem).
6. CKP zastrzega sobie prawo do zweryfikowania, na każdym etapie Konkursu Konstrukcji
Studenckich KOKOS, prawidłowości danych osobowych podanych przez Lidera Zespołu podczas
rejestracji.
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§3. ZASADY KONKURSU
1. Konkursowi podlegają konstrukcje (wyjątek stanowi kategoria Railway), czyli działające prototypy
urządzeń́ mechanicznych.
2. Konstrukcje muszą być w całości wykonane przez studentów.
3. Autorzy konstrukcji, oprócz prototypów opracowują:
a) dokumentację techniczną – maksymalnie 5 stron A4 w formacie .pdf, (Materiały niejawne)
b) minimum 7 opisanych zdjęć konstrukcji (format: .JPG .JPEG .PNG) (Materiały jawne)
c) wideo o łącznym maksymalnym czasie trwania 2 minut (format: .MOV .MPEG4 .MP4 .AVI
.WMV) lub grafikę/prezentację/inną formę ukazującą w atrakcyjny sposób: zgłaszającego,
konstrukcję oraz innowacyjne cechy konstrukcji. (Materiały jawne)



Materiały jawne – do publicznego udostępnienia w social mediach Konkursu Konstrukcji
Studenckich)
Materiały niejawne – wgląd tylko przez Komisję Konkursową I, Komisję Konkursową II,
Organizatora i CKP. Materiały te nie będą publikowane i rozpowszechniane.

4. Zgłoszenia następują przez stronę internetową: www.kokos.nzs.org.pl.
5. Opracowaną dokumentacje techniczną oraz wideo lub zdjęcia należy dodać na dysk internetowy,
a następnie Lider udostępnia link do dysku w punkcie 13. formularza rejestracyjnego.
6. Komisja Konkursowa I dokonuje weryfikacji zgłoszeń konstrukcji poprzez:
a) formalną (zgodność z §2 oraz §3),
b) sprawdzanie, czy dokumentacja techniczna odpowiada rzeczywistości,
c) sprawdzanie, czy urządzenie działa zgodnie ze specyfikacją,
d) sprawdzenie, czy urządzenie nie zostało już wcześniej skomercjalizowane i nie jest źródłem
dochodu z racji jego eksploatacji bądź sprzedaży.
7. Komisja Konkursowa I dokonuje wyboru najciekawszych prac spośród nadesłanych zgłoszeń
w każdej z kategorii. Uczestnicy wyłonieni przez Komisję Konkursową I biorą udział w Finale
Konkursu.
8. Gala Finałowa Konkursu odbędzie się 5 czerwca 2022 roku w formie stacjonarnej.
9. Podczas Finału Konkursu nastąpi:
• Prezentacja konstrukcji przed Komisją Konkursową II, stacjonarnie w dniu 4 czerwca 2022
roku. (Udostepnienie materiałów jawnych przesłanych przez Zespół)
• Obrona zgłoszonych konstrukcji przed Komisją Konkursową II, podczas której Zespół odpowie
na pytania Komisji Konkursowej II związane ze zgłoszoną konstrukcją. (Część niejawna,
prowadzona stacjonarnie – Zespół zobowiązany jest do stawienia się przed Komisją II
w ustalony przez CKP terminie, w dniu 4 czerwca 2022 roku.)
10. Komisja Konkursowa II podczas obrad, które odbędą się w terminie 4 czerwca 2022 roku, wybiera
laureatów w każdej z kategorii. Podstawą do oceny będzie prezentacja konstrukcji podczas
rozmowy z komisją oraz przesłana dokumentacja. Wyniki Konkursu Konstrukcji Studenckich
KOKOS zostaną ogłoszone 5 czerwca 2022 roku podczas Gali Finałowej.
11. Z ważnych przyczyn, takich jak brak środków na wypłacenie nagród, CKP zastrzega sobie prawo
do zmiany regulaminu lub odwołania Konkursu Konstrukcji Studenckich KOKOS. Informacje
o zmianie regulaminu lub odwołaniu Konkursu uczestnicy otrzymają drogą elektroniczną na adresy
podane w formularzu zgłoszeniowym.
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§4 KATEGORIE KONKURSU
1. Konkurs jest podzielony na Kategorie zgodnie z §1 ust. 9.
2. Zwycięzcą danej Kategorii na etapie krajowym może być tylko jeden projekt.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii konstrukcji zgłoszonej przez Lidera.
§5. CENTRUM KRAJOWE PROJEKTU
1. CKP odpowiedzialne jest za zorganizowanie Gali Finałowej.
2. Osobą kierującą CKP jest Koordynator, który jednocześnie jest Rzecznikiem Konkursu.
3. Informacje na temat danych kontaktowych zostaną udostępnione na stronie internetowej
4. Na wniosek Organizacji Uczelnianych NZS, CKP powołuje Centra Uczelniane Projektu.
§6. ODWOŁANIA
1. Decyzje Komisji Konkursowych, Organizatora oraz Centrum Krajowego Projektu podlegają
zaskarżeniu.
2. Środkiem odwoławczym jest pisemne odwołanie Uczestnika skierowane do CKP wnoszone za
pomocą organu, który wydał zaskarżone rozstrzygniecie.
3. Pisemne odwołanie Uczestnika powinno zostać skierowane do CKP w czasie do 14 dni
kalendarzowych po oficjalnym ogłoszeniu wyników na stronie internetowej Konkursu.
4. CKP rozpatruje pisemne odwołania Uczestników do 14 dni kalendarzowych od daty wniesienia
odwołania.
§7. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 osobowych, dalej: RODO).
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niezależne Zrzeszenie Studentów z siedzibą
w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 21, 00-325 Warszawa zarejestrowana
w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000166951, REGON: 001411432, NIP: 5251970069.
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem
ochrony danych, pisząc na adres e-mail: mateusz.trebnio@nzs.org.pl lub na adres siedziby.
4. Przetwarzane przez nas dane to: imię i nazwisko reprezentanta oraz uczestników; uczelnia, na której
studiują; numery indeksów; koło naukowe do którego należą oraz wizerunek.
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5. Dane będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, na szczeblu uczelni
i kraju oraz ocenie nadesłanych zgłoszeń oraz uczestników, a także kontaktu i informowaniu
o wynikach konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.
6. Dane będą przetwarzane w celach wymaganych przez nas prawem – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7. Dane będą przetwarzane w celu promocji Organizatora w mediach społecznościowych
Organizatora, a także na stronie www.kokos.nzs.org.pl w zakresie wizerunku – na podstawie art. 6
ust. 1 RODO.
8. Dane podawane są dobrowolnie, lecz są konieczne do wykonania usług.
9. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim w celu prawidłowej realizacji usług określonych
w regulaminie.
10. Dostęp do danych będą miały osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie Konkursu oraz organy
władzy publicznej w przypadku, w którym wymagane przez prawo będzie ich udostępnienie.
11. Dane nie mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.
12. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od czasu zakończenia Gali
Finałowej.
13. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
14. Ma Pan/i prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia, usunięcia.
15. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania z przyczyn związanych
z Pana/Pani szczególną sytuacją, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej
wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało
miejsce do momentu wycofania zgody.
16. Przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenia Uczestników do Konkursu przyjmowane są do 31 marca 2022 r. CKP zastrzega sobie
możliwość podjęcia decyzji o przedłużeniu czasu nadsyłania zgłoszeń do Konkursu.
2. Finał Konkursu odbywać się będzie w okresie od 3 do 5 czerwca 2022 roku.
3. Przyznane nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia zostaną przesłane do zwycięzców lub wręczone za
pośrednictwem przedstawicieli Organizatora.
4. Niezależne Zrzeszenie Studentów nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania
Partnerów.
5. Uczestnicy konkursu zachowują pełne prawa autorskie do swoich projektów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
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