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§1. Cele, zasięg i miejsce Konkursu ,,O brylant Alkahestu” 

1. Celem Konkursu ,,O brylant Alkahestu” jest:  

a) rozwijanie i stymulowanie aktywności studentów Wydziału Chemii UMCS,   

b) uzupełnienie i pogłębienie wiedzy chemicznej przez studentów Wydziału Chemii 

UMCS,  

c) popularyzacja zainteresowań naukami chemicznymi wśród studentów,  

d) Promocja i uczczenie 75. jubileuszu powstania Koła Naukowego „Alkahest”. 

2. Konkurs ,,O brylant Alkahestu” skierowany jest do studentów Wydziału Chemii 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  

3. Konkurs ,,O brylant Alkahestu” odbywać się będzie za pośrednictwem platform 

internetowych, ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną. 

 

§2. Struktura Organizacyjna  

1. Organizatorem Konkursu ,,O brylant Alkahestu” jest Koło Naukowe „Alkahest” działające 

przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.   

2. Konkurs ,,O brylant Alkahestu” organizowany jest za zgodą Dziekana Wydziału Chemii 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przy wsparciu merytorycznym wybranych 

pracowników dydaktycznych Wydziału Chemii UMCS. 

3. Organizatorzy zostają powołani na podstawie decyzji Prezesa Koła Naukowego „Alkahest” 

na okres 1 roku, który określa zakres ich obowiązków. Prawo do nadzoru nad Konkursem 

,,O brylant Alkahestu” zachowują aktualne Władze Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii 

Curie Skłodowskiej.   

4. Organizatorami są aktywni członkowie Koła Naukowego „Alkahest”. Nadzór nad pracami 

Organizatorów sprawuje opiekun specjalnie powołany przez Władze Wydziału Chemii 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.  

5. Pracami Organizatorów kieruje Przewodniczący, a w jego zastępstwie  V-ce 

Przewodniczący. Uchwały Organizatorów w sprawach administracyjnych oraz 

merytorycznych zapadają w porozumieniu z Władzami Wydziału Chemii UMCS. 

6. Przewodniczący powołuje osoby do pomocy w czynnościach organizacyjnych, a także 

przydziela im określone funkcje. Przewodniczący może zapraszać do współpracy 

pracowników naukowych, niebędących Organizatorami.   

7. Do dnia rozpoczęcia Konkursu ,,O brylant Alkahestu”, treść zadań przygotowanych 

na dany etap może być znana jedynie osobom upoważnionym przez Przewodniczącego.  
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8. Siedzibą Organizatorów Konkursu ,,O brylant Alkahestu”, jest siedziba Koła „Alkahest”, 

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Plac Marii Curie-

Skłodowskiej 3 (Collegium Chemicum im. Profesora Andrzeja Waksmundzkiego), pok. 

Nr 524. 

9. Obowiązki i zadania Organizatorów: 

a) rozpowszechniają informacje o Konkursie ,,O brylant Alkahestu”, 

b) przyjmują formularze zgłoszeniowe Uczestników,  

c) przyjmują i weryfikują poprawność wypełnienia Oświadczeń RODO, 

d) osoby upoważnione wśród organizatorów przygotowują zadania do wszystkich 

etapów Konkursu ,,O brylant Alkahestu”,  

e) ustalają wysokość progów punktowych, będących podstawą kwalifikacji do kolejnych 

etapów Konkursu ,,O brylant Alkahestu” i zatwierdzają listę Uczestników 

zakwalifikowanych do kolejnego etapu,  

f) weryfikują poprawność wypełnienia treści konkursowych oraz automatycznego 
przydzielania punktów przez system, 

g) udostępniają Uczestnikom możliwość wglądu do prac po zakończeniu  danego etapu, 

celem weryfikacji udzielonych odpowiedzi, 

h) ustalają i ogłaszają listę Uczestników zakwalifikowanych do etapu finałowego oraz 

przyznają nagrody zwycięzcom Konkursu ,,O brylant Alkahestu”, 

i) przyznają nagrody Laureatom Konkursu ,,O brylant Alkahestu”, 

j) gromadzą dokumentację dotyczącą Konkursu ,,O brylant Alkahestu”, 

k) podejmują decyzje w kwestiach spornych, 

l) wykonują inne czynności niezbędne do realizacji Konkursu ,,O brylant Alkahestu”. 

10. Organizatorzy podejmują również dodatkowe starania w celu pozyskania środków 

finansowych na organizację Konkursu  ,,O brylant Alkahestu”. 

 

§3. Uczestnicy Konkursu ,,O brylant Alkahestu” 

1. Adresatami Konkursu ,,O brylant Alkahestu”   są studenci studiów I i II stopnia wszystkich 

specjalności na Wydziale Chemii UMCS. 

2. Uczestnikami Konkursu ,,O brylant Alkahestu” mogą być studenci Wydziału Chemii, którzy 

posiadają czynny status studenta.  

3. Uczestnikami Konkursu ,,O brylant Alkahestu” nie mogą być Organizatorzy oraz 

członkowie Koła Naukowego „Alkahest”. 

4. Konkurs ,,O brylant Alkahestu” ma charakter indywidualny i eliminacyjny. Uczestnik 

samodzielnie rozwiązuje i odpowiada na pytania konkursowe. 
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5. W trakcie trwania Konkursu ,,O brylant Alkahestu” uczestnicy nie mogą ze sobą 

współpracować ani korzystać z niedozwolonych pomocy.  

6. Konkurs ,,O brylant Alkahestu” składa się z dwóch etapów:  

a) etap 1: eliminacje – rozwiązywanie zadań zamkniętych,  

b) etap 2: finał – rozwiązywanie zadań zamkniętych ograniczonych czasowo.  

7. Zgłoszenie do Konkursu ,,O brylant Alkahestu” odbywa się drogą elektroniczną poprzez 

wypełnienie formularza konkursowego (za pośrednictwem platformy MS Teams) oraz 

oświadczenia o możliwości przetwarzania danych osobowych,  które zostanie 

udostępnione na platformie rejestracyjnej i musi zostać przesłane na adres email: 

alkahest@poczta.umcs.lublin.pl. 

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie ,,O brylant Alkahestu” jest wypełnienie i akceptacja 

Oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych w ramach RODO, zapisanego 

jako Załącznik 1 ,,Oświadczenie”. 

9. Oświadczenia RODO należy wypełnić, podpisać własnoręcznie, a następnie skan/zdjęcie 

dobrej jakości wysłać na adres email: alkahest@poczta.umcs.lublin.pl. 

10.  Zgłoszenia przesłane po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. 

11. Zgłoszenia i oświadczenia wypełnione nieprawidłowo będą zwracane do poprawy, przy 

czym poprawiony wniosek musi wpłynąć w ustalonym terminie. Powiadomienie 

o przyjęciu zgłoszenia zostanie wysłane Uczestnikowi drogą elektroniczną. 

12. Uczestnicy Konkursu ,,O brylant Alkahestu” wysyłając zgłoszenia akceptują niniejszy 

regulamin oraz wyrażają zgodę na: 

a) przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby związane 

z przeprowadzeniem Konkursu ,,O brylant Alkahestu” , a także – zgodnie z własną wolą 

– na opublikowanie swojego imienia i nazwiska, kierunku studiów i informacji 

o uzyskanej nagrodzie na stronach internetowych i w publikacjach wydawniczych 

Organizatora, a także w innych środkach masowego przekazu, w związku 

z działaniami informacyjnymi i marketingowymi Organizatora,  

b) utrwalenie ich wizerunków podczas uczestnictwa w II etapie Konkursu ,,O brylant 

Alkahestu”  na zdjęciach/filmach wykonanych w trakcie jego trwania i wykorzystanie 

ich w związku z działaniami informacyjnymi i weryfikacyjnymi związanymi 

z konkursem, w szczególności wykorzystanie ich w artykułach i publikacjach 

Organizatora. Zgody określone w niektórych punktach są dobrowolne, przy czym 

wyrażenie niektórych zgód jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie ,,O brylant 

Alkahestu”. 

mailto:alkahest@poczta.umcs.lublin.pl
mailto:alkahest@poczta.umcs.lublin.pl
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13. Udzielone w czasie zgłaszania do Konkursu ,,O brylant Alkahestu” zgody są ważne 

w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, 

żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.  

14. W celu organizacji Konkursu ,,O brylant Alkahestu” Organizator pozyskuje dane osobowe 

w zakresie wskazanym w Formularzu zgłoszeniowym.  

15. Uczestnik Konkursu ,,O brylant Alkahestu” , w każdej chwili, ma możliwość odwołania 

udzielonej zgody, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź 

żądania usunięcia danych. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy 

udział w Konkursie ,,O brylant Alkahestu”.  Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na 

legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.  

16. Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie, 

pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin działający – w zakresie związanym z 

organizacją Konkursu ,,O brylant Alkahestu” – poprzez własną jednostkę organizacyjną, tj. 

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie, przy Pl. 

Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin. Zbierane są one w związku z dobrowolnym 

zgłoszeniem Uczestników, niemniej bez podania danych nie jest możliwy udział w 

Konkursie ,,O brylant Alkahestu”. Gromadzone są one wyłącznie w celu realizacji Konkursu 

,,O brylant Alkahestu”, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej 

obowiązywania, a po zakończeniu Konkursu ,,O brylant Alkahestu” w związku z prawnie 

uzasadnionym interesem Administratora w okresie archiwizacji danych, zgodnie z 

procedurami obowiązującymi u Administratora. Nie będą podlegały dalszemu 

przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie 

podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane 

odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

Osobie, której dane dotyczą, a w przypadku osoby niepełnoletniej – jej opiekunowi 

prawnemu/osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem, przysługuje prawo dostępu do 

danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz 

odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy 

osób biorących udział w Konkursie ,,O brylant Alkahestu”. Administrator danych 

osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem: 

dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl. 

17. Wypełnienie formularza konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu 

i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. Akceptując regulamin Uczestnik zgadza się na 

file:///E:/Studia/Koło/Projekty/Konkurs%20na%2075%20lat%20Alkahest/dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl


6 

 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO na potrzeby organizacji Konkursu ,,O 

brylant Alkahestu”. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego  

z przyczyn od niego niezależnych, m.in. w skutek awarii łączy internetowych  czy systemu 

Uczestnika.  

19. Udział w Konkursie ,,O brylant Alkahestu” jest bezpłatny.  

20. Uczestnicy Konkursu ,,O brylant Alkahestu” są zobowiązani do:  

a) przestrzegania Regulaminu Konkursu ,,O brylant Alkahestu” oraz jego terminarza,  

b) informowania Organizatora o ewentualnych nieprawidłowościach  w przebiegu 

Konkursu ,,O brylant Alkahestu”, 

c) posiadania sprawnego łącza internetowego oraz działającej kamery i mikrofonu. 

W przypadku braku spełnienia niniejszego punktu Uczestnik podlega dyskwalifikacji. 

 

§4. Organizacja Konkursu ,,O brylant Alkahestu” 

1. Konkurs ,,O brylant Alkahestu” ma charakter rywalizacji indywidualnej.  

2. Konkurs ,,O brylant Alkahestu” przeprowadzany jest w dwóch etapach: 

a) Etap I: eliminacje: internetowe wypełnianie testu konkursowego; 

b) Etap II: finał: quiz na żywo przy pomocy narzędzi internetowych. 

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu ,,O brylant Alkahestu” (w tym niniejszy 

Regulamin wraz z załącznikami) udostępniane są za pomocą mediów społecznościowych 

używanych przy popularyzacji Koła Naukowego „Alkahest” do dnia 10 maja 2021r. 

3. Kalendarium Konkursu ,,O brylant Alkahestu”: 

a) 7 - 13 czerwca 2021: dołączanie do kanału, wypełnianie formularzy zgłoszeniowych 

i oświadczeń i przesłanie ich na email: Alkahest@poczta.umcs.lublin.pl,  

b) 14 czerwca 2021: Etap 1 – Eliminacje: rozwiązywanie arkusza zawierającego pytania, 

wyłaniającego Uczestników drugiego etapu, 

c) 21 czerwca 2021: Etap 2 – Finał: rozwiązywanie zadań arkusza w czasie 

rzeczywistym z udostępnieniem obrazu z kamery oraz dźwięku z mikrofonu, 

Dokładne daty obu etapów Konkursu ,,O brylant Alkahestu” zostaną podane na fanpage`u 

KN Alkahest 7 czerwca 2021 r. 

Link prowadzący do fanpage`a: https://www.facebook.com/alkahest.umcs.lublin  

4. Pierwszy etap Konkursu ,,O brylant Alkahestu” obejmuje indywidualne rozwiązywanie 

arkusza zadań zamkniętych o tematyce chemicznej na poziomie uniwersyteckim. 

Uczestnik otrzymuje 1 punkt za udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie. 

https://www.facebook.com/alkahest.umcs.lublin
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Za udzielenie niepoprawnej odpowiedzi Uczestnik otrzymuje 0 punktów. Obydwie 

konkurencje są punktowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 2 

do Regulaminu. Podstawą kwalifikacji Uczestnika do kolejnego etapu jest suma punktów 

uzyskanych z poprawnego rozwiązania zadań konkursowych. Do drugiego etapu awansuje 

20 osób z najwyższym wynikiem (w przypadku uzyskania wyników ex aequo na miejscu 

20. dopuszcza się wzięcie udziału wszystkich osób z uzyskanym wynikiem).  

5. Etap finałowy Konkursu ,,O brylant Alkahestu” obejmuje rozwiązanie testu na żywo 

w czasie rzeczywistym z udostępnieniem kamery i mikrofonu. 

6. Do etapu finałowego zakwalifikowanych może zostać maksymalnie 20 Uczestników  

(z wyjątkiem sytuacji z §4. Pkt. 4.) . 

7. W czasie Konkursu ,,O brylant Alkahestu” Uczestnicy mogą korzystać jedynie 

z kalkulatorów oraz niezbędnych do wypełnienia testów konkursowych platform, 

na których będą udostępniane. Niedozwolone jest korzystanie z innych pomocy 

naukowych.  

8. Finalistami Konkursu ,,O brylant Alkahestu” są wszyscy Uczestnicy II etapu. Laureatami 

Konkursu ,,O brylant Alkahestu” są Finaliści, którzy osiągnęły pierwsze trzy miejsca pod 

względem liczby uzyskanych punktów w Konkursie ,,O brylant Alkahestu”. Dla Laureatów 

ufundowane zostaną w miarę możliwości nagrody rzeczowe. Poza nagrodami rzeczowymi 

Laureaci otrzymują oficjalne zaproszenie do wstąpienia w szeregi członków Koła 

Naukowego Alkahest. 

9. Odbiór nagród dla Laureatów Konkursu ,,O brylant Alkahestu” będzie odbywał się 

osobiście, w siedzibie organizatora, w terminie od ogłoszenia wyników zwycięzców. 

10. Odbiór nagród musi zostać pokwitowany osobiście przez zwycięskiego Laureata.  

 

§5. Przepisy szczególne  

1. Wypadki losowe uniemożliwiające Uczestnikom udział w którymkolwiek etapie Konkursu 

,,O brylant Alkahestu”  nie są podstawą do organizowania dodatkowych etapów ani do 

ubiegania  się o przyjęcie Uczestnika do następnego etapu, z pominięciem poprzedniego, 

w którym  nie mogła z przyczyn losowych uczestniczyć.  

2. Organizator może pozbawić Uczestnika prawa do dalszego udziału w Konkursie ,,O brylant 

Alkahestu” , jeżeli naruszy ona niniejszy Regulamin, w tym poprzez korzystanie z 

niedozwolonej pomocy lub komunikację między Uczestnikami oraz osobami trzecimi w 

trakcie trwania rozgrywek. 

3. Złamanie Regulaminu Konkursu ,,O brylant Alkahestu” przez Uczestnika będzie oznaczało 

jego dyskwalifikację. 
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4. Niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie ,,O brylant Alkahestu”  jest dostęp do łącza 

internetowego. W drugim etapie Konkursu ,,O brylant Alkahestu”  Uczestnik zobowiązany 

jest do wypełniania treści konkursowych z włączoną kamerą internetową oraz 

mikrofonem. Brak dostępu do któregokolwiek z wymienionych mediów lub przerwa w 

jego transmisji w trakcie trwania Konkursu ,,O brylant Alkahestu” jest podstawą 

do dyskwalifikacji Uczestnika. Decyzję o dyskwalifikacji podejmują Organizatorzy. 

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na nagrywanie drugiego etapu Konkursu ,,O brylant Alkahestu”  

w trakcie jego przebiegu w celu weryfikacji samodzielnej pracy Uczestnika. 

 

§8. Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail Konkursu ,,O brylant 

Alkahestu” : alkahest@poczta.umcs.lublin.pl.  

2. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmują Organizatorzy 

w porozumieniu z Władzami Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.  

mailto:alkahest@poczta.umcs.lublin.pl

