
 

 

 

Zarząd Oddziału Signal Processing Society Polskiej Sekcji IEEE 

 

Regulamin konkursu na wideoprezentację pracy dyplomowej związanej z przetwarzaniem sygnałów 

 

§ 1. Zakres konkursu 

1. Konkurs obejmuje prezentacje, filmy, animacje i inne ruchome formy wizualne związane z pracami 

dyplomowymi studentów polskich uczelni.  

2. Film i praca dyplomowa muszą dotyczyć lub zawierać istotny element dotyczący przetwarzania 

sygnałów. Zakres poruszanych metod oraz zastosowań przetwarzania sygnałów jest nieograniczony, 

3. Film powinien prezentować jedno zagadnienie w sposób popularnonaukowy, zrozumiały dla osób 

o wykształceniu średnim ogólnym.  

4. Językiem filmu jest język polski, tłumaczenia anglojęzyczne w postaci tekstu (ang. subtitles) mogą 

być elementem filmu.   

 

§ 2. Zgłoszenia 

1. Formularz zgłoszenia, formularz zgody na publikację filmu oraz formularz zgody na przetwarzanie 

danych osobowych są do pobrania pod adresem: https://ieee.pl/?q=node/50   

2. Wszelkie dokumenty związane z konkursem powinny być przesyłane na adres: 

ieee.ch08384@gmail.com 

3. Za zgłoszenie do konkursu uważane jest przesłanie na wskazany adres formularzy i linku 

(odnośnika) do filmu za potwierdzeniem przeczytania w terminie określonym w harmonogramie.  

 

§ 3. Ocena zgłoszeń 

1. Nadesłane zgłoszenia zostają ocenione przez Jury złożone z członków Zarządu Oddziału, 

Przedstawiciela Sekcji Polskiej IEEE ds. promocji oraz przedstawicieli Sponsorów.  

2. Ocenie podlegają następujące cechy filmu: kreatywność, innowacyjność, wykorzystanie 

nowoczesnych narzędzi, przydatność społeczna oraz cechy wizualno-artystyczne filmu i klarowność 

przekazu, 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż data podana w harmonogramie. 

  

 

 



§ 4. Prawa autorskie 

1. Wybrane filmy zostaną opublikowane w serwisie Youtube w kanale 'Amplituda' 

(https://www.youtube.com/channel/UCe13IBD7BXD9C2728QSdgag) będącym własnością Oddziału 

Signal Processing Society Polskiej Sekcji IEEE. 

2. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z przekazaniem Oddziałowi niewyłącznego 

nieograniczonego prawa do publikacji filmu j.w.  

3. Autor zachowuje prawa autorskie do filmu,  

4. Autor przedstawia zgodę na opublikowanie filmu na okres 5 lat, po tym okresie Autor ma prawo do 

wystąpienia z prośbą o wycofanie filmu z serwisu.  

 

§ 5. Zgoda na umieszczenie informacji i logotypów uczelni, oddziału IEEE i sponsorów 

1. Zgłoszenie filmu jest jednoznaczne ze zgodą Autora na uzupełnienie filmu w procesie postprodukcji 

rozbiegówką i logotypem Oddziału Signal Processing Society Polskiej Sekcji IEEE ('obrandowanie'), 

pozostawiając miejsce niezawierające istotnych treści ani innych logotypów w prawym górnym rogu 

o wysokości i szerokości 15% kadru. 

2. Autor przygotowuje i przesyła 'miniaturkę' (klikalny element graficzny) wg podanego wzoru.  

3. Autor przygotowuje i przesyła planszę tytułową filmu, w której umieści co najmniej:  tytuł filmu, 

tytuł pracy dyplomowej (jeśli inny niż tytuł filmu), nazwiska autora i opiekuna pracy oraz logotyp 

uczelni, w której praca powstała i rok jej obrony.  

4. Autor przygotowuje i przesyła zgodę na użycie wizerunku każdej  z występujących osób (jeśli 

występują), 

5. Autor zobowiązuje się do nieużywania elementów graficznych i dźwiękowych będących własnością 

'stron trzecich', chyba, że ich wykorzystanie jest explicite wyrażone (np. royalty free).  

 

§ 6. Wymagane parametry techniczne 

1. Czas trwania filmu: 2-5 min, 

2. Format pliku: mp4, standard kodowania H.264,  

3. Rozdzielczość i format obrazu: 720p, 16:9, średni bitrate >2,5 Mbps,  

4. Format dźwięku: AAC Stereo, średni bitrate co najmniej 128kbps 

 

§ 7. Nagroda 

1. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów, wymienionych w 

ogłoszeniu o konkursie.  

2. Laureaci kolejnych miejsc w rankingu zwycięzców otrzymują kolejno prawo wyboru nagrody z 

oferowanej puli aż do jej wyczerpania; wybór zostanie dokonany przed uroczystością wręczenia 

nagród.  



3. Nagrodą w konkursie jest także publikacja filmów w kanale Amplituda w serwisie Youtube; film 

zostanie w procesie postprodukcji uzupełniony o informację o lokacie zajętej w konkursie. 

4. Uroczystość wręczenia odbędzie się na posiedzeniu Zarządu Oddziału w terminie przewidzianym 

harmonogramem; zaproszenie otrzymają wszyscy uczestnicy, przedstawiciele sponsorów oraz Sekcji 

Polskiej IEEE,  

5. W przypadku posiedzenia z użyciem środków komunikacji elektronicznej, nagroda zostanie 

wysłana pocztą na adres wskazany przez zwycięzcę.  

 

§ 8. Dane osobowe uczestników 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Oddział Signal Processing Society 

Polskiej Sekcji IEEE, 

2. Dane kontaktowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celach związanych z bieżącą 

edycją konkursu, w tym do zawiadomienia o wynikach i do przesłania nagrody.  

3. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu i modyfikacji oraz usunięcia podanych informacji z 

rejestru Organizatora, 

4. Dane umieszczone przez Uczestnika w materiale wideo nie podlegają modyfikacji. 

 

Załączniki:  

1. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych autora – Załącznik 1. 

2. Oświadczenie o publikacji wizerunku osób występujących – Załącznik 2. 

3. Formularz zgody autora na publikację filmu – Załącznik 3. 



 

Wzory formularzy  
– załączniki do Regulaminu konkursu na wideoprezentację pracy dyplomowej związanej z 

przetwarzaniem sygnałów ogłoszonego przez Zarząd Oddziału Signal Processing Society Polskiej Sekcji 

IEEE 

 

 

1. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych autora – Załącznik 1. 

2. Oświadczenie o publikacji wizerunku osób występujących – Załącznik 2. 

3. Formularz zgody autora na publikację filmu – Załącznik 3. 
  



__________________________________________________________________________ 

Załącznik 1. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

(wypełnia autor - uczestnik konkursu) 
 

Dane uczestnika konkursu: 

1. Imię:  …………………………………………………………………………... 

2. Nazwisko: …………………………………………………………………………... 

3. Adres e – mail  ……...…………………………………………………… 

4. Adres wysyłkowy  ……...…………………………………………………… 
 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am regulamin 

konkursu na wideoprezentację pracy dyplomowej związanej z przetwarzaniem sygnałów 

organizowanego przez Zarząd Oddziału Signal Processing Society Polskiej Sekcji IEEE oraz 

otrzymałem/am odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania. 

Wyrażam dobrowolną zgodę na udział w konkursie, nieodpłatne udostępnienie 

przygotowanego przeze mnie materiału filmowego i danych osobowych związanych 

z uczestnictwem w konkursie. 

Zostałem/am poinformowana, że moje dane osobowe przechowywane będą wyłącznie 

przez okres niezbędny do oceny prac i publikacji wyników konkursu, a następnie przez okres 

archiwizacji przewidziany przepisami prawa oraz, że posiadam prawo do dostępu do treści 

swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Zostałem/am poinformowana o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać  

e-mailem na adres: ieee.ch08384@gmail.com. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu, 

w celu uczestnictwa w konkursie na wideoprezentację pracy dyplomowej związanej 

z przetwarzaniem sygnałów organizowanego przez Zarząd Oddziału Signal Processing Society 

Polskiej Sekcji IEEE, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) oraz ustawą z dnia 10 

maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Przyjmuję do 

wiadomości, że niniejsza zgoda może być odwołana w każdym momencie poprzez złożenie 

oświadczenia woli w tym zakresie. 

Potwierdzam, że zapoznałem/am się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 
 

……………………………………………………………… 
(miejscowość, data, czytelny podpis) 



__________________________________________________________________________ 
Załącznik 2. 

OŚWIADCZENIE O PUBLIKACJI WIZERUNKU 

(dotyczy każdej osoby, której wystąpienie w materiale filmowym umożliwia identyfikację tożsamości) 

  

Niniejszym wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na publikowanie materiałów 

zawierających mój wizerunek przez Zarząd Oddziału Signal Processing Society Polskiej Sekcji 

IEEE w szczególności w serwisie Youtube w kanale 'Amplituda' 

(https://www.youtube.com/channel/UCe13IBD7BXD9C2728QSdgag) będącym własnością 

Oddziału w ramach prezentacji prac filmowych uczestniczących w konkursie na 

wideoprezentację pracy dyplomowej związanej z przetwarzaniem sygnałów. 

 Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie i obejmuje wszelkie 

formy publikacji, w szczególności filmy popularnonaukowe i promocyjne. Mój wizerunek 

może/nie może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu bez 

obowiązku akceptacji produktu końcowego. 

 Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie 

(istniejących i przyszłych), z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby jak 

w oświadczeniu. 

 Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności 

prawnych oraz, że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 

 

 

 

……………………………………………………………… 

(miejscowość, data, czytelny podpis) 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

Załącznik 3. 
ZGODA NA PUBLIKCJĘ FILMU 

 

(wypełnia autor - uczestnik konkursu) 
 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am regulamin 

konkursu na wideoprezentację pracy dyplomowej związanej z przetwarzaniem sygnałów 

organizowanego przez Zarząd Oddziału Signal Processing Society Polskiej Sekcji IEEE oraz 

otrzymałem/am odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania. 

Oświadczam, że jestem autorem / głównym autorem zgłoszonego filmu, reprezentuję 

wszystkich autorów i nie ma osób trzecich, które rościłyby sobie prawo do (współ)autorstwa 

filmu lub jego fragmentu. Jako autor filmu oświadczam, że nie zawiera on treści należących do 

osób trzecich, których użycie jest zastrzeżone lub niezgodne z polskim prawem.   

Wyrażam dobrowolną zgodę na udział w konkursie, nieodpłatne udostępnienie 

przygotowanego przeze mnie materiału filmowego i uzupełnienie filmu w procesie postprodukcji 

rozbiegówką i logotypem Oddziału Signal Processing Society Polskiej Sekcji IEEE ('obrandowanie'), 

oraz przekazanie Oddziałowi Signal Processing Society Polskiej Sekcji IEEE niewyłącznego 

nieograniczonego prawa do publikacji filmu, w szczególności w serwisie Youtube w kanale 

'Amplituda' (https://www.youtube.com/channel/UCe13IBD7BXD9C2728QSdgag) będącym 

własnością Oddziału w ramach prezentacji prac filmowych uczestniczących w konkursie na 

wideoprezentację pracy dyplomowej związanej z przetwarzaniem sygnałów. Prawo do 

publikacji filmu mogę wycofać po upływie 5 lat od publikacji filmu  

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o zachowaniu praw autorskich do 

filmu, jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych oraz, że 

zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 

 
 

 
 

…………………………………………………………………….. 
(miejscowość, data, podpis) 

 
 

 


