
Regulamin konkursu „Atomowa Bzdura Roku 2022”

 
  

§ 1 Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Atomowa Bzdura 
Roku 2022”, zwany dalej „Konkursem”.  

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja nuclear.pl z siedzibą w Warszawie (03-289) 
przy ul. Starej Gruszy 7a/10, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej a także do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000845620, NIP 
5242902424, REGON 386294910  

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
4. Celem konkursu jest szerzenie wiedzy na temat energetyki jądrowej, 

promieniotwórczości i atomistyki oraz przeciwdziałanie szkodliwym i błędnym treściom 
dotyczących powyższych dziedzin.  

5. Przedmiotem konkursu są publikacje, wypowiedzi, akcje medialne / handlowe / 
społeczne, decyzje administracyjne, akty prawne, wystąpienia publiczne stojące w 
sprzeczności z współczesną wiedzą naukową oraz rzeczywistymi danymi społecznymi, 
technicznymi i ekonomicznymi. 

 
§ 2 Uczestnicy konkursu 

 
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba powyżej 16 roku życia działająca w 

sposób publiczny.  
2. Osoba staje się uczestnikiem konkursu od momentu ogłoszenia jego nominacji przez 

profil Portalu nuclear.pl prowadzony w mediach społecznościowych (Facebook, 
Twitter, Linkedin, Instagram itp.)   

3. Prawo do zgłoszenia uczestnika konkursu ma każda osoba. Zgłoszenia należy 
przesyłać do organizatora konkursu za pomocą wiadomości e-mail na adres 
abr@nuclear.pl  

4. Uczestnictwo w konkursie nie zależy od woli uczestnika.  
5. O możliwości uczestnictwa w konkursie decyduje publiczne rozpowszechnianie treści 

wspomnianych w paragrafie 1. Konkurs stanowi bowiem wcielenie krytyki 
publicystycznej i nie odnosi się do obszarów, które nie zostały podane do wiadomości 
publicznej.  

6. Uczestnik ma prawo uzyskać uzasadnienie swojej nominacji.  
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7. Uczestnik ma prawo do odniesienia się do swojej nominacji na łamach Portalu 
nuclear.pl. Jednocześnie Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do 
zamieszczenia komentarza do wypowiedzi uczestnika. Równocześnie organizator nie 
ma obowiązku publikować wypowiedzi uczestnika jeśli uważa je za naruszające 
standardy społeczności, w tym regulaminów serwisów 
społecznościowych  wymienionych w pkt. 2, lub uważa że zawierają treści naruszające 
prywatność lub dobre imię jakiejkolwiek osoby lub grupy osób.   

8. Uczestnikiem konkursu nie może być organizacja, instytucja, fundacja, firma lub partia 
polityczna. 

 
§ 3 Jury 

 
1. Przebiegiem Konkursu kieruje powołane przez Organizatora pięcioosobowe Jury, 

składające się z przedstawicieli Fundacji nuclear.pl, pracowników przemysłu 
jądrowego, pracowników instytucji naukowych i publicystów.  

2. Przebieg prac Jury obserwować będzie Członek Zarządu Fundacji Nuclear.pl, 
niewchodzący w skład Jury.  

 
§ 4 Zasady konkursu 

 
1. Wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane przez Jury.  
2. Zgłoszenie decyzją Jury może nie zostać dopuszczone do głosowania jeśli nie spełnia 

założeń konkursu lub jest ocenione jako nieistotne społecznie.  
3. Zgłoszenia dopuszczone do konkursu będą oceniane w dwóch kategoriach. „Atomowa 

Bzdura Roku”, której laureat będzie wyłoniony przez ocenę Jury oraz „Atomowa Bzdura 
Roku - Antynagroda publiczności” wyłaniana poprzez głosowanie czytelników Portalu 
nuclear.pl w plebiscycie zorganizowany w mediach społecznościowych wymienionych 
w pkt. 2.  
  

§ 5 Czas trwania konkursu 
 

1. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane do dnia 30 listopada 2022 roku.  
2. Głosowanie w kategorii „Atomowa Bzdura Roku” odbędzie się w dniu 12  grudnia 2022 

roku,  
3. Głosowanie w kategorii „Atomowa Bzdura Roku - Antynagroda publiczności” odbędzie 

się w dniach 6-19 grudnia 2022 roku.  
  

§ 6 Tryb wyłonienia zwycięzcy 
 

1. Zwycięzca kategorii „Atomowa bzdura roku” zostaje wyłoniony przez Jury poprzez 
ocenę punktową w kategoriach Błędy merytoryczne, Szkodliwość, Zasięg informacji. 
Każdy z parametrów musi zostać oceniony w skali od 1 do 5. Wynik cząstkowy stanowi 
iloczyn wyników uzyskanych w poszczególnych kategoriach. Ostateczny wynik stanowi 
suma wyników cząstkowych przyznanych przez każdego członka Jury.  

2. Każdy Uczestnik będzie oceniany przez jednakowe Jury i może uzyskać ilość punktów 
w jednakowym zakresie.  

3. W przypadku uzyskania identycznego ostatecznego wyniku przez dwie lub więcej 
osób, tytuł zwycięzcy zostanie przyznany uczestnikowi, który później opublikował lub 
wygłosił tezę stanowiącą przedmiot nominacji do konkursu. W wyjątkowych sytuacjach 
organizator może zdecydować o przydzieleniu pierwszego miejsca dwóm lub więcej 
osobom.  

4. Zwycięzca kategorii „Atomowa Bzdura Roku - Antynagroda publiczności” wyłaniana 
przez plebiscyt zorganizowany w mediach społecznościowych. Organizator może 
zrezygnować z wyznaczenia zwycięzcy kategorii „Atomowa Bzdura Roku - 
Antynagroda publiczności” w przypadku uzasadnionych podejrzeń manipulowania 



liczbą głosów oddanych na dana opcję. Do uzasadnionych podejrzeń wlicza się 
znaczący udział glosujących o zagranicznym adresie IP, udział botów lub wykryte 
próby manipulacji przez uczestników konkursu.  

 
§ 5 Zwycięzca konkursu 

 
1. Zwycięzca konkursu otrzymuje od organizatora dyplom oraz statuetkę zaświadczającą 

o wygraniu konkursu w danej kategorii.  
2. Zwycięzca konkursu może otrzymać kopię dyplomu celem podarowania rodzinie, 

przyjaciołom, pracodawcy lub wydawcy.   
3. Zwycięzca konkursu ma prawo odmówić odbioru dyplomu lub statuetki.  
4. Zwycięzca ma prawo powoływać się na konkurs oraz posługiwać się tytułem Zwycięzcy 

konkursu „Atomowa bzdura roku 2022”.  
5. Wartość nagrody podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 
2020, poz. 1426 ze zm.).  

 
§ 6 Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany Regulaminu 
zostaną opublikowane na stronie internetowej Portalu Nuclear.pl praz za pomocą 
mediów społecznościowych.   

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie 
przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu 
zgłoszeń.  

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy, w 
szczególności Kodeksu cywilnego.  

4. Termin końca konkursu określa organizator. Termin końca konkursu może ulec 
zmianie w trakcie trwania konkursu.  

5. Regulamin konkursu wchodzi w życie w momencie publikacji.   
  
 


