Regulamin Konkursu Wspomnień pt. „Uniwersytet moich wspomnień”
wydanie pierwsze
Organizator
Organizatorem konkursu jest przy współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Fundacja na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet.
§1
Fundacja na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet w Poznaniu ogłasza
konkurs na wspomnienia i pamiątki o instytucjach szkolnictwa wyższego w Poznaniu i działalności
studenckiej. Konkurs jest zarezerwowany dla materiałów wcześniej niepublikowanych. Jego celem jest
odnalezienie osobistych świadectw i ocalenie ich przed zapomnieniem.
§2
1. Przedmiotem konkursu są materiały w postaci wspomnień, dzienników, pamiętników lub
tekstów autobiograficznych lub biograficznych, odnoszących się do przeżyć i wspomnień
dotyczących działalności studenckiej.
2. Przez działalność studencką Organizator rozumie wszelkie przejawy aktywności studentów
na rzecz środowiska akademickiego, w szczególności kulturalne, integracyjne, społeczne,
polityczne, naukowe.
3. Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych Miasta Poznania, obecni i byli
pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i innych szkół wyższych z terenu
Miasta Poznania, ich potomkowie, a także spadkobiercy lub właściciele praw autorskich
materiałów.
§3
1. Do zgłaszanych materiałów należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz. Złożenie
prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza jest jednoznaczne z zapoznaniem się i
akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
2. Zgłoszenia bez załączonego formularza, niepodpisane, przesłane w formie faksu lub skanu nie
będą brane pod uwagę podczas wyłaniania laureatów.
3. Formularz podpisuje osoba dysponująca prawami autorskimi do zgłaszanego materiału.
Materiały stanowiące dzieło więcej niż jednego autora, wymagają wskazania danych
osobowych wszystkich autorów i ich pisemnej zgody, w tym oświadczenia o akceptacji
postanowień niniejszego regulaminu.
4. Zgłoszony materiał nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, nie może w żadnej
części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek utworów osób trzecich,
chyba, że autor dysponuje prawem do ich wykorzystania lub wykorzystuje je w granicach
przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia
praw autorskich.
§4
1. Organizator przyjmuje w corocznej edycji nie więcej niż sto zgłoszonych materiałów.

2. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń (według daty stempla pocztowego).
3. Materiały należy zgłaszać osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 14 października
2022 roku na adres:
Fundacja na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet
Ul. Ratajczaka 44
61-728 Poznań
§5
1. Ogłoszenie wyników nastąpi w 1 grudnia 2022 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia Konkursu bez
podania przyczyny.
3. O miejscu i sposobie ogłoszenia wyników Organizatorzy będą informowali zakwalifikowanych
uczestników telefonicznie, a także zamieszczą stosowną informację na stronie internetowej
www.amu.edu.pl oraz www.1uniwersytet.pl
4. Organizatorzy konkursu powołają Jury Konkursu, w skład którego wchodzić będą
przedstawiciele władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przedstawiciele
Fundacji na rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet lub delegowane
przez te instytucje osoby.
§6
1. Zgłoszone materiały będą podlegać ocenie według następujących kryteriów:
a) zgodność z tematem konkursu
b) twórczy charakter pracy
c) wartość historyczna
d) poprawność stylistyczna i językowa
e) oryginalność
2. Decyzje Jury są ostateczne, wiążące i nie podlegają procedurze odwoławczej.
3. Laureaci otrzymają informację o wynikach drogą pocztową lub e-mailem po zakończeniu
oceny przez Jury.
4. Wszyscy Uczestnicy otrzymają informację o wynikach oraz zaświadczenie o zdeponowaniu
zgłoszonego materiału w archiwum Muzeum Uniwersyteckiego.
§7
1. Jury wyłoni spośród zgłoszonych materiałów pięciu Laureatów.
2. Laureat pierwszego miejsca otrzyma tablet oraz zostanie z nim przeprowadzony wywiad,
który zostanie opublikowany w wybrany przez Organizatora sposób.
3. Laureat drugiego miejsca otrzyma czytnik e-book oraz zostanie z nim przeprowadzony
wywiad, który zostanie opublikowany w wybrany przez Organizatora sposób.
4. Z laureatem trzeciego miejsca zostanie przeprowadzony wywiad, który zostanie opublikowany
w wybrany przez Organizatora sposób.
5. Pozostali laureaci otrzymają wyróżnienia.
§8
1. Do udziału w konkursie nie zostaną dopuszczone:
a) Teksty z nadanym numerem ISBN;
b) Teksty już opublikowane lub wydrukowane w formie typograficznej lub
rozpowszechnione w Internecie;

c) Teksty drukowane w nakładzie limitowanym, których co najmniej jeden egzemplarz
został zdeponowany w jakiejkolwiek bibliotece publicznej;
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do konkursu prac drukowanych –
limitowanych.
§9
Z chwilą przesłania pracy konkursowej autor materiału (spadkobierca lub właściciela praw
autorskich), udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, wyłącznej licencji uprawniającej do
publikacji pracy konkursowej i/lub materiałów dodatkowych w całości lub części, na wymienionych
poniżej polach eksploatacji:
a) Trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub
czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich
kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
b) Publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do
utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
c) Rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
d) Prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.
§ 10
W celu prawidłowego przebiegu konkursu ustala się następujące warunki konkursu:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub utrudnienia w dostarczaniu
korespondencji pocztowej lub mailowej, które mogą skutkować niezakwalifikowaniem się
zgłoszonego materiału w ramach limitu.
2. Organizator nie zwraca zgłoszonych materiałów. Wszystkie materiały zostają zdeponowane w
Archiwum Muzeum Uniwersyteckiego.
3. Zgłoszone materiały muszą być utrwalone w języku polskim. W przypadku materiałów
oryginalnie stworzonych w języku obcym Uczestnik ma obowiązek dostarczyć tłumaczenie
wraz z wersją materiału w języku oryginalnym.
4. Materiały należy zgłaszać wyłącznie w wersji papierowej w oryginale lub kserokopii, odręczne
lub w formie maszynopisu. Wszystkie materiały nadesłane w formie cyfrowej będą
traktowane jako załączniki.
5. Objętość zgłaszanych materiałów nie może być mniejsza niż 1000 znaków i większa niż 20
000 znaków.
6. Każdy Uczestnik może zgłosić jeden materiał w każdej edycji.
7. Zgłaszane materiały mogą zawierać załączniki.
8. Przez załączniki rozumie się materiały dodatkowe stanowiące uzupełnienie zgłaszanego
materiału, m.in. eseje, utwory wierszowane, zbiory wierszy, fotografie lub dokumenty,
powieści, gazetki szkolne, plakaty i wszelkie utwory audio i wideo itp.
9. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia materiału do następnej edycji, mimo
zakwalifikowania w terminie w limicie stu zgłoszeń, jeśli zgłoszony materiał wymaga
dokonania niezbędnej transkrypcji.

Załączniki do Regulaminu:

1) Formularz Zgłoszeniowy
2) Obowiązek informacyjny dla uczestników konkursu wspomnień

Załącznik 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURSU WSPOMNIEŃ pn. „Uniwersytet moich wspomnień”

i
nazwisko
uczestnika:
Imię
……………………………………………………………………………………….………………….…………
……

Adres
mail,
nr
telefonu:
…………………………………………………………………….……………………………………..…………
………..

Adres
pocztowy:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………

do
konkursu
mój
tekst
pod
Zgłaszam
…………………………………………………………………….………..……………..

Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Uniwersytet moich wspomnień”

………………………………………………………………………………………
czytelny podpis uczestnika

tytułem:

Załącznik nr 2

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU WSPOMNIEŃ
pt. „Uniwersytet moich wspomnień”
W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119)
Organizator Konkursu informuje, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych w
związku z konkursem są:
Fundacja na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet,
Ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
1. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z
Rozporządzeniem 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) zwanym dalej „RODO”, w celu
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia laureatów, przyznania, wydania, odbioru i
rozliczenia nagród, wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze –
w tym obowiązków o charakterze podatkowym związanych z przyznaniem nagród laureatom
Konkursu.
2. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji konkursu oraz jego
upowszechnienia i promocji
b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przy czym umowę tę stanowi
udzielenie licencji do pracy konkursowej;
c) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - obowiązki o charakterze
podatkowym związane z przyznaniem nagród laureatom Konkursu.
3. Administrator zamierza przekazywać Pana/Pani dane osobowe w celu upowszechnienia
informacji i promocji Konkursu i jego wyników partnerom Konkursu.
4. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas jego realizacji i po zakończeniu w
celu przekazania nagród oraz przygotowania i publikacji prac w Internecie lub w formie
papierowej.
5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych
oraz ew. sprostowania błędnych danych. Żądanie należy przesłać na adres e-mail: XXX.
6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich Danych
Osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki je usunąć (z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 RODO), jeżeli zachodzi jedna z następujących
okoliczności:
a) Pana/Pani Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w
inny sposób przetwarzane;
b) cofnął/cofnęła Pan/Pani zgodę, stanowiącą podstawę przetwarzania Pana/Pani Danych
Osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) Pana/Pani Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

d) Pana/Pani Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego;
e) Pana/Pani Dane Osobowe zostały zebrane na podstawie zgody wyrażonej przez
uprawniony podmiot lub podmioty, w związku z oferowaniem bezpośrednio dziecku
usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Data i miejsce……………………………………………………
...…………………………………………………………..

Wyrażam zgodę
czytelny podpis Uczestnika

