Regulamin V edycji „Wakacyjnego konkursu na artykuł o robotyce” - 2012
1. Organizatorem konkursu jest serwis FORBOT.pl (zwany dalej organizatorem), który zajmuje
się wyłącznie: określeniem tematyki prac konkursowych, wyznaczeniem miejsca do
publikowania artykułów, umożliwieniem przeprowadzeniem głosowania wyłaniającego
autorów najlepszych prac oraz nagrodzeniem wybranych użytkowników gadżetami serwisu.
2. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez firmy niezwiązane z organizatorem (zwane
dalej sponsorami), organizator podejmuje się jedynie przekazania danych kontaktowych
zwycięzców do sponsorów, którzy przekażą nagrody do zwycięzców indywidualnie.
3. Regulamin ten wyznacza zasady uczestniczenia w V edycji „Wakacyjnego konkursu na artykuł
o robotyce”, (zwany dalej konkursem).
4. Konkurs polega na napisaniu artykułu lub artykułów związanych z robotyką amatorską i
opublikowaniu ich na łamach serwisu organizatora.
5. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2012 roku.
6. Pod uwagę brane będą jedynie prace zgłoszone do 30 września 2012 roku (włącznie).
7. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zarejestrowanego i aktywnego konta w
serwisie organizatora.
8. Artykuł zgłoszony do konkursu musi spełniać określone normy:
a. Artykuł musi być tematycznie powiązany z robotyką amatorską – elektronika,
mechanika, programowanie mikrokontrolerów, algorytmika, obsługa programów
CAD, teoria fizyki, elektroniki sterowania i przetwarzania sygnałów.
b. Do udziału w konkursie nie zostaną dopuszczone artykułu o ogólnie pojętej
elektronice oraz inne niezwiązane bezpośrednio z robotyką.
c. Długość minimalna zgłoszonego tekstu to 3000 znaków. W wyjątkowych sytuacjach,
gdy artykuł będzie krótszy, jednak będzie składał się w większości z grafiki lub jego
poziom będzie wystarczający, mimo małej objętości może zostać dopuszczony do
konkursu. Takie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.
d. Artykuł musi być napisany w języku polskim oraz zgodnie z zasadami panującymi na
forum.
e. Grafiki umieszczone w treści artykułów muszą być przesłane na serwer organizatora.
f. W tekście przez pierwsze 600 znaków nie mogą pojawiać się grafiki oraz tagi
formatujące tekst. Początek każdego artykułu powinien być wstępem całości, który
następnie będzie publikowany, jako skrót całego artykuły w odpowiednich miejscach
serwisu.
g. Do artykułu należy dołączyć grafikę (schemat/zdjęcie/render) w formie załącznika.
Grafika ta będzie widoczna na stronie głównej obok wstępu do artykułu z punktu 8f).
h. Jeśli tematyka artykułu na to zezwala, należy wpleść w artykuł odwołania do
pokrewnych artykułów publikowanych na forum.
i. W artykułach zabroniona jest wszelkiego rodzaju reklama lub kryptoreklama.
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Zabrania się zamieszczania linków do artykułów nieznajdujących się na serwerze
organizatora. Jedyne miejsce, gdzie mogą znaleźć się odwołania do innych witryn z
artykułami to sekcja pod artykułem zgłoszonym do konkursu, w której zostaną
umieszczone odwołania do źródeł. Zabronione linki będą automatycznie usuwane z
treści artykułów. Konkurs ma na celu tworzenie nowych artykułów, a nie odsyłanie
do innych, już istniejących.
Dopuszczalne rodzaje artykułów:
a. Treść artykułu umieszczona w całości na forum – preferowana.
b. Treść artykułu umieszczona w pliku PDF, dodatkowo należy spełnić następujące
warunki:
i. Jako pierwsza w pliku znajdować musi się strona z logotypem forbot.pl
informacją, że artykuł został zgłoszony do konkursu na forbot.pl
ii. W stopce lub nagłówku każdej strony znajdować musi się adres
www.forbot.pl
c. W założonym temacie musi znajdować się streszczenie/wstęp do całego artykułu
minimum 1000 znaków.
Do konkursu nie będą akceptowane prace zaliczeniowe z wyższych uczelni. Można na ich
podstawie tworzyć artykuły specjalnie na potrzeby konkursu.
Do konkursu nie można zgłaszać artykułów publikowanych wcześniej na innych serwisach
internetowych. Artykuł zgłoszony do konkursu nie może być publikowany w całości na innych
serwisach internetowych przez okres 6 miesięcy od daty zgłoszenia go do konkursu.
Praca zgłoszona do konkursu nie może później zostać usunięta przez jej autora. W przypadku
usunięcia pracy bez zgody organizatora, administrator serwisu ma prawo do przywrócenia jej
z przechowywanej kopii.
Praca zgłoszone do konkursu mogą być po zakończeniu konkursu edytowane przez
administratora serwisu (dodawanie linków, formatowanie tekstu, aktualizacje artykułów) – z
zachowanie oryginalnego autora.
Artykuły i grafiki zgłoszone do konkursu oraz ich fragmenty mogą być wykorzystywane w
celach promowania serwisu organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczeni wybranych artykułów do udziału w
konkursie.
Każdy autor może zgłosić dowolną ilość artykułów, jedna osoba może zająć tylko jedno
miejsce w ostatecznej klasyfikacji.
Gdy poziom artykułów będzie zbyt niski lub ich ilość będzie niewystarczająca organizator ma
prawo do nieprzyznania nagród rzeczowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu w dowolnym
momencie bez podania przyczyny.
Artykuły zgłaszane do konkursu muszą być umieszczane w dziale „Artykuły” lub „Projekty”,
po akceptacji przez organizatora, do artykułu zostanie dodana tabliczka informująca, że
artykuł bierze udział w konkursie.
Artykułów nie trzeba w żaden sposób zgłaszać do konkursu.
Umieszczanie treści nie swojego autorstwa jest zabronione – artykuły będące plagiatem będą
natychmiast usuwane. Autorzy takich publikacji będą blokowani.
Dozwolone jest cytowanie z podaniem źródła.

www.forbot.pl – robotyka amatorska

Strona 2

23. Zwycięzców wyłoni ankieta trwająca 14 dni, dostępna dla użytkowników serwisu
organizatora. Przebieg głosowania zostanie określony w osobnym regulaminie
opublikowanym w dniu zakończenia pierwszej części konkursu. Ostateczne wyniki zostaną
podane do 20 października 2012r.
24. Zwycięzca, ma obowiązek w ciągu 14 dni skontaktować się z organizatorem w celu podania
danych niezbędnych do wysyłki nagród. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku w
ciągu 14 dni zostanie on usunięty z ostatecznej klasyfikacji. Nagrody przejdą na kolejną
osobę.
25. Wysyłka nagród odbędzie się w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia danych
adresowych zwycięzców do organizatora.
26. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, a w szczególności na ich ekwiwalent pieniężny.
27. Nagrody mogą ulec zmianie, gdy zmieni się ich wartość, lub nie będą dostępne.
28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w puli nagród.
29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień regulaminu w dowolnym czasie.
30. Zwycięzcy wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych organizatorowi oraz
sponsorom.
31. Nadesłanie prac oznacza akceptację regulaminu konkursu oraz serwisu forbot.pl, których
ostateczna interpretacja należy do organizatora konkursu. Żadne odwołania nie zostaną
uwzględnione.
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