
Regulamin konkursu „Wirtualny korowód. Najlepszy strój e-
Juwenaliów UJK” 

 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa  

w Konkursie pod nazwą „Wirtualny korowód. Najlepszy strój e-juwenaliów UJK” 
(zwanym dalej: „Konkursem”).  

2. Konkurs odbędzie się w dniach od 21.05 do 29.05.2020 roku. 
3. Celem Konkursu jest popularyzacja indywidualnych zdolności artystycznych 

wśród uczestników „e-juwenaliów 2020”. 
4. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce (zwany dalej Organizatorem). 
5. Konkurs prowadzony będzie na portalu Facebook.com na profilu Organizatora 

pod adresem: @UniwersytetJanaKochanowskiegoWKielcach 
6. Uczestnik konkursu składa oświadczenie o udzieleniu organizatorowi licencji 

umożliwiającej zamieszczenie zgłoszonej fotografii pracy artystycznej (utworu) 
na portalu Facebook.com jak też zwalniające portal Facebook.com oraz 
Organizatora z odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z 
organizacją konkursu na łamach serwisu Facebook.com. Zwolnienie nie 
dotyczy odpowiedzialności za naruszenie przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa. 

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani 
przeprowadzany przez serwis Facebook.com ani z nim związany. 

8. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.  
9. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, 

prowadzi Sekcja Promocji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. 

10. Patronat honorowy nad konkursem objął JM Rektor UJK, prof. dr hab. Jacek 
Semaniak 

 
 

§ 2 Uczestnicy Konkursu 
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe 
kryteria: 

1) będąca osobą pełnoletnią oraz posiadającą pełną zdolność do czynności 
prawnych, 

2) posiadająca status studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (w 
tym studenta wymiany zagranicznej). 

 
§ 3 Zasady Konkursu 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:  
1) wykonanie pracy artystycznej w postaci własnoręcznego przebrania  

w dowolnej technice, 
2) udokumentowanie pracy artystycznej w postaci fotografii i przesłanie na 

adres mailowy: promocja@ujk.edu.pl lub w wiadomości prywatnej 
skierowanej do profilu Organizatora na portalu Facebook: 
@UniwersytetJanaKochanowskiegoWKielcach  

3) przesłanie fotografii/skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego 
(załącznik) w sposób wskazany w ust 2. 



2. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od 21.05.2020 roku do 26.05.2020 
roku do godz 23.59. 

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie prace:  
1) związane z tematyką Konkursu, 
2) co do których Uczestnik posiada pełne prawa autorskie (Uczestnik 

odpowiada wobec Organizatora za wszelkie szkody spowodowane 
złożeniem nieprawdziwego oświadczenia w zakresie praw autorskich, w tym 
za koszty wynikające z ewentualnych postepowań sadowych), 

3) nienaruszające dobrych obyczajów i niegodzące w uczucia religijne. 
4. Każdy uczestnik może zgłosić się do Konkursu tylko jeden raz. 
5. Prace niespełniające wymagań regulaminu, w tym co do sposobu zgłoszenia 

nie biorą udziału w konkursie. 
 

§ 4 Dane osobowe 
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu 

przeprowadzenia Konkursu oraz w celu publikowania informacji o konkursie  
(w tym o jego wynikach) oraz w celach archiwalnych i statystycznych. 

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane podawane  
przy dokonywaniu zgłoszenia w Konkursie. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z RODO –  
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). 

 
§ 5 Wyłonienie zwycięzców 

1. Po zarejestrowaniu zgłoszeń komisja konkursowa dokona selekcji i 28.05.2020 
roku opublikuje wybrane prace w poście na Facebooku na profilu Organizatora. 

2. Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się drogą głosowania poprzez pozytywne 
„reakcje” (w tym polubienia) pod zdjęciem na portalu Facebook.  

3. Głosowanie trwa od 28.05.2020 roku do 29.05.2020 roku do godziny 8.00. 
4. Zwycięzcą konkursu będzie autor pracy, przy której zostanie zarejestrowanych 

najwięcej pozytywnych „reakcji” pod zdjęciem na portalu Facebook. 
5. Organizator skontaktuje się z nagrodzonymi celem ustalenia sposobu odbioru 

nagród. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji prac, które zostaną 

opublikowane na stronie internetowej www.ujk.edu.pl i Facebooku. 
 

§ 6 Nagrody 
1. Wszystkie zgłoszone prace zostaną nagrodzone gadżetami promocyjnymi 

Uczelni. 
2. Nagrodą główną w konkursie jest tablet. 
3. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają bony do sklepu empik.com w 

wysokości odpowiednio 300 zł i 100 zł. 
4. Wartość nagród nie przekroczy kwoty dwa tysiące złotych. 

 
§ 7 Komisja Konkursowa 

W skład komisji konkursowej wchodzą pracownicy Biura Rektora UJK. 
 



§ 8 Postanowienia końcowe 
1. Przesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

Konkursu. 
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ujk.edu.pl. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
4. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem 

prac ponosi uczestnik Konkursu. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia  

lub przesunięcia terminu konkursu.  


