
REGULAMIN KONKURSU  

 

Wybieram UAM 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1  

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą 

„Wybieram UAM”, zwany dalej „Konkursem”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet im Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu 

przy ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, posiadający numer NIP: 7770006350, 

posiadający numer REGON: 000001293, zwany dalej „Organizatorem”.  

3. Czynności związane z organizacją Konkursu podejmuje Zespół projektu „UAM dla 

Najlepszych” pod kierunkiem Pani Prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM. 
 

Cele Konkursu 

§ 2  

Celami Konkursu są: 

1) upowszechnianie wiedzy o Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i jego 

ofercie edukacyjnej, 

2) aktywizowanie uczniów do działań kreatywnych i społecznego angażowania się, 

3) eksponowanie znaczenia opinii wyrażanej przez potencjalnych kandydatów na studia, 

4) rozwijanie zainteresowań, kreatywności, wrażliwości i wyobraźni artystycznej. 

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

§ 3  

1. W Konkursie mogą uczestniczyć uczennice i uczniowie szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych, zwani dalej „Uczestnikami”. 

2. Do Konkursu można przystąpić w terminie od dnia 11 stycznia 2022 r. do dnia 11 marca 

2022 r. Termin jest ostateczny i nie podlega przedłużeniu. 

3. W celu przystąpienia do Konkursu należy przesłać na adres e-mail Organizatora: 

wybieramuam@amu.edu.pl w terminie określonym w ust. 2 zgłoszenie zawierające imię  

i nazwisko Uczestnika, nazwę i adres szkoły Uczestnika, datę urodzenia Uczestnika, nr 

telefonu i adres poczty elektronicznej Uczestnika wraz z pracą konkursową na temat 

indywidualnego wyobrażenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

obejmującego dowolny element lub aspekt związany z jego rolą i funkcjonowaniem, 

spełniającą szczegółowe wymagania określone w §4, zwaną dalej „Pracą konkursową”, 

jak również oświadczenia o akceptacji Regulaminu, prawach autorskich i wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 1 do Regulaminu). Jeśli ze względu na formę Pracy konkursowej nie jest możliwe jej 

wysłanie w formie elektronicznej, to Praca konkursowa może zostać wysłana na adres 

siedziby Organizatora z dopiskiem „Konkurs Wybieram UAM”. W takim przypadku 
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informację o przesłaniu pracy na adres siedziby Organizatora należy zawrzeć  

w zgłoszeniu. 

4. W przypadku, gdy w Konkursie bierze udział osoba niepełnoletnia, zgłoszenia (o którym 

mowa w ust. 3) dokonuje przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny lub rodzic) 

Uczestnika, wskazując dodatkowo w zgłoszeniu swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu  

i adres poczty elektronicznej oraz załączając zgodę na uczestnictwo w Konkursie 

niepełnoletniego Uczestnika z oświadczeniem o akceptacji Regulaminu, prawach 

autorskich i zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do Regulaminu).  

5. Przesłanie zgłoszenia z naruszeniem ust. 1–4 skutkuje nieprzystąpieniem Uczestnika do 

Konkursu. 

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu, 

jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień przez 

Uczestnika. 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

8. Organizator może na każdym etapie Konkursu wykluczyć Uczestnika w przypadku 

podania przez niego nieprawdziwych danych osobowych, naruszenia praw osób trzecich, 

w szczególności praw autorskich lub stwierdzenia naruszenia lub próby obejścia 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

9. Dane Uczestnika w zakresie jego imienia i nazwiska, a także – w przypadku uzyskania 

odrębnej zgody – wizerunku, zostaną opublikowane w związku z udziałem w Konkursie, 

na stronach internetowych Organizatora, w mediach społecznościowych lub  

w publikacjach wykonanych na jego zlecenie, jak również w celach marketingowych  

i promocyjnych Organizatora oraz Konkursu. 

 

Prace konkursowe 

§ 4 

1. Przedmiotem oceny w Konkursie jest Praca konkursowa wykonana przez Uczestnika. 

2. Praca konkursowa:  

1) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,  

2) nie może zawierać treści reklamowych, obraźliwych lub sprzecznych z prawem,  

3) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw 

autorskich lub praw własności przemysłowej, 

4) musi nawiązywać do tematu Konkursu określonego w § 3 ust. 3. 

3. Technika wykonania Pracy konkursowej jest dowolna – w szczególności może 

obejmować malarstwo, collage, grafikę komputerową, zdjęcie, film, esej, wywiad. 

4. Format Pracy konkursowej przesłanej w formie elektronicznej: tekst – pdf, zdjęcia – 

pdf/png/jpg (min. 300 dpi), film – format avi /mkv/ mp4, rozdzielczość 1280 px x 720 px. 

Jakość przesłanego pliku powinna pozwalać na rzetelna ocenę Pracy konkursowej. 

5. Dostarczenie Pracy konkursowej jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora 

Konkursu o tym, iż Praca konkursowa jest wynikiem jego samodzielnej pracy oraz, że 

Uczestnikowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do Pracy 

konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób 



trzecich oraz, że Praca konkursowa nie została wykonana z naruszeniem prawa polskiego 

lub prawa innych państw. 

6. Dostarczone Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

 

Komisja konkursowa 

§ 5 

1. Oceny Prac konkursowych dokonuje pięcioosobowa Komisja konkursowa powołana 

przez Organizatora. 

2. Prace Komisji konkursowej są niejawne. 

3. Decyzje Komisji konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu są ostateczne i nie 

podlegają zaskarżeniu. 

 

Przebieg Konkursu 

§ 6  

1. Komisja konkursowa wyłoni finalistów Konkursu na podstawie nadesłanych zgłoszeń. 

2. Spośród Prac konkursowych finalistów Konkursu Komisja konkursowa wybierze 

najlepsze prace w czterech kategoriach: literackiej, fotograficznej, multimedialnej, 

malarskiej. W każdej z nich zostanie przyznana nagroda główna w formie rzeczowej i nie 

więcej niż dwa wyróżnienia – łączna wartość nagród to 10 tys. zł. Uczestnik otrzyma 

także dyplom poświadczający uzyskanie tytułu Laureata Konkursu, albo wyróżnienia  

w Konkursie. O zakwalifikowaniu Pracy konkursowej do konkretnej kategorii decyduje 

Komisja konkursowa.  

3. Organizator może dodatkowo nagrodzić i wyróżnić wybrane Prace konkursowe. 

Dodatkowo nagrodzony oraz wyróżniony Uczestnik otrzyma dyplom poświadczający 

uzyskanie tytułu Laureata Konkursu, albo wyróżnienia w Konkursie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby kategorii i typu nagród, a także do 

nierozstrzygnięcia Konkursu bez podania przyczyny.  

 

§ 7 

1. Przy ocenie Prac konkursowych Komisja konkursowa stosuje następujące kryteria oceny: 

1) oryginalność przedstawienia hasła Konkursu,  

2) wartości artystyczne zgłoszonej Pracy konkursowej,  

3) czytelność przekazu. 

2. Prace niespełniające warunków określonych niniejszym Regulaminem nie będą 

klasyfikowane przez Komisję konkursową.  

 

§ 8 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przed końcem marca 2022 r. w czasie trwania 

konferencji Uniwersytecka Synergia Edukacyjna. Spotkania. Dane Uczestników, którzy 

otrzymają tytuł Laureata Konkursu i wyróżnienie w Konkursie, zostaną podane przez 

Organizatora do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej 

Organizatora: https://amu.edu.pl/wspolpraca/dla-szkol/uam-dla-najlepszych, a Uczestnicy 

zostaną dodatkowo zawiadomieni o tym fakcie poprzez informację wysłaną na adres e-mail 

Uczestnika (podany w zgłoszeniu). 
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2. Termin oraz sposób odbioru nagród zostaną ustalone indywidualnie z Laureatami 

Konkursu oraz wyróżnionymi Uczestnikami.  

3. Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody, prawo przeniesienia prawa do 

uzyskania nagrody na osoby trzecie, ani prawo do zgłoszenia zmiany warunków odbioru 

nagrody.  

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania 

nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureatów Konkursu, w szczególności w przypadku 

zmiany ich danych, o której nie poinformowali Organizatora. W takim przypadku nagroda 

przepada.  

5. Nagrodzone i wyróżnione Prace konkursowe zostaną zaprezentowane publicznie  

w postaci wystawy na terenie wybranego obiektu Organizatora oraz w postaci galerii na 

stronie internetowej Organizatora: https://amu.edu.pl/wspolpraca/dla-szkol/uam-dla-

najlepszych.  

6. Organizator zastrzega sobie także możliwość wykorzystania i powielania Prac 

konkursowych w różnych formach technicznych dla celów promocyjnych na wszystkich 

znanych polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawach autorskich  

i prawach pokrewnych, a także w zestawieniu z innymi materiałami reklamowymi w ramach 

działań projektu „UAM dla Najlepszych”. 

 

Dane Osobowe 

§ 9 

1. Organizator jest administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika  

i przetwarza ww. dane osobowe jako administrator danych. 

2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu promocji, organizacji  

i przeprowadzenia Konkursu, publikacji wyników Konkursu i informacji o Uczestnikach 

na stronie internetowej administrowanej przez Organizatora: 

https://amu.edu.pl/wspolpraca/dla-szkol/uam-dla-najlepszych, w mediach 

społecznościowych lub w publikacjach wykonanych na ich zlecenie, jak również w celach 

marketingowych i promocyjnych Organizatora, w tym przekazania nagród dla Laureatów, 

a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej 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), zwanym dalej „RODO”. 

3. Wizerunek Uczestnika zostanie opublikowany w celu promocji, organizacji  

i przeprowadzenia Konkursu, publikacji wyników Konkursu i informacji o Uczestnikach 

Konkursu na stronie internetowej administrowanej przez Organizatora: 

https://amu.edu.pl/wspolpraca/dla-szkol/uam-dla-najlepszych, w mediach 

społecznościowych lub w publikacjach wykonanych na ich zlecenie, jak również w celach 

marketingowych i promocyjnych Organizatora wyłącznie w przypadku uzyskania 

odrębnej zgody Uczestnika na taką publikację. 

4. Przetwarzanie danych osobowych dotyczy kategorii danych wskazanych w zgłoszeniu 

oraz w przypadku Laureatów również danych osobowych niezbędnych do przekazania 

nagrody (adres do korespondencji).  
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5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 

organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), z którym 

można skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl. Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych nie udziela Uczestnikowi informacji związanych  

z organizacją Konkursu. 

7. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

a) RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie, nie później niż do 

zakończenia Konkursu. W celu cofnięcia zgody należy wysłać na adres e-mail 

Organizatora: wybieramuam@amu.edu.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na 

przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy wskazać nazwę Konkursu, podane 

uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego 

prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do nagrody  

i wyróżnienia w Konkursie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Uczestnik, którego dane osobowe przetwarza Organizator, ma prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

 sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeżeli są błędne lub 

nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub  

w ramach sprawowania władzy publicznej; 

 ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa). 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest konieczne do 

umożliwienia Organizatorowi zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu z udziałem 

Uczestnika. 

10. Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestnika w sposób opierający się na 

wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzania, w tym profilowaniu. 

 

Prawa autorskie 

§ 10 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Praca konkursowa zwana w dalszej części §10 

„Utworem” jest wynikiem jego samodzielnej pracy oraz, że Uczestnikowi przysługują 

wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do Utworu i nie są one w żaden sposób 

ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, a Utwór nie został wykonany  

z naruszeniem prawa polskiego lub prawa innych państw oraz, że Uczestnik ponosi wobec 

Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób 

trzecich.  

2. Z chwilą wysłania Utworu Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej 

licencji, nieograniczonej czasowo, bez żadnych ograniczeń ilościowych i terytorialnych, 
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na korzystanie z przesłanego Utworu na wszystkich znanych polach eksploatacji,  

o których mowa w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w tym na 

następujących polach eksploatacji :  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy 

Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, w tym poprzez wydruk komputerowy,  

2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  

a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieci multimedialne, 

Internet, 

4) rozpowszechnianie Utworu odrębnie lub w ramach utworów zbiorowych, w tym 

poprzez wprowadzanie do obrotu jego egzemplarzy, w szczególności w postaci 

drukowanej, elektronicznej, w produktach elektronicznych i cyfrowych, w tym w ramach 

elektronicznych i cyfrowych baz (zbiorów) danych,  

5) wykorzystywanie dla celów naukowych, informacyjnych, promocyjnych 

Organizatora,  

6) wykorzystywanie całości, jak i fragmentów Utworu w ramach kompilacji lub połączeń 

z innymi utworami, w tym poprzez opracowanie Utworu, połączenie z utworu z nazwą, 

logo/logotypem Organizatora oraz projektu „UAM dla Najlepszych”.  

3. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne: dokonywanie przez Organizatora opracowań 

Utworu, wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do opracowań oraz 

na korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora prawami do opracowań. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnianie przez Organizatora Utworu 

anonimowo oraz decydowanie przez Organizatora o jego pierwszym publicznym 

udostępnieniu.  

5. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne rozporządzanie i wykonywanie przez 

Organizatora praw zależnych do Utworu poprzez połączenie Utworu z muzyką w celu 

stworzenia piosenki i korzystania z niej na polach eksploatacji opisanych w ust. 2. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 11 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

https://amu.edu.pl/wspolpraca/dla-szkol/uam-dla-najlepszych. 

2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej wybieramuam@amu.edu.pl. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz inne przepisy prawa. 

4. W sprawach wątpliwości związanych z interpretacją postanowień Regulaminu rozstrzyga 

Organizator. Rozstrzygnięcia Organizatora są wiążące dla Uczestników.  

 

Załączniki do Regulaminu 

§ 12 
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Załącznikami do Regulaminu są: 

1) oświadczenie Uczestnika o akceptacji Regulaminu, oświadczenie Uczestnika co do 

praw autorskich i zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych – załącznik 

nr 1, 

2) zgoda przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego lub rodzica) niepełnoletniego 

Uczestnika na uczestnictwo w Konkursie z oświadczeniem o akceptacji Regulaminu, 

prawach autorskich i zgodą na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2. 


