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Wrocław, 15.04.2017r. 

 

REGULAMIN KONKURSU NA STUDENCKI PROJEKT ROKU 2017 

POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorami konkursu są: Politechnika Wrocławska oraz Samorząd Studencki 

Politechniki Wrocławskiej zwane dalej Organizatorem. 
2. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja. 
3. Komisja składa się z członków Komisji Centralnej ds. Finansowania Działalności Studenckiej 

Politechniki Wrocławskiej. 
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 
 

§ 2 PRZEDMIOT KONKURSU 

 
1. Konkurs ma na celu: 

a. wyłonienie najlepszych projektów studenckich danego roku akademickiego; 
b. nagrodzenie aktywnych studentów; 
c. promocję działalności studenckiej, osiągnięć oraz projektów studenckich. 

 
 

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. Uczestnikami konkursu mogą być studenci Politechniki Wrocławskiej, którzy są zrzeszeni 

w Kołach Naukowych, Organizacjach Studenckich, Agendach Kultury, Wydziałowych 
Radach Samorządu Studenckiego oraz grupy studentów. 

2. W konkursie może wziąć udział każdy, kto spełnia warunek wymieniony w pkt. 1, dopełnił 
wszelkich formalności związanych z działalnością studencką w poprzednim roku 
kalendarzowym oraz nadesłał pracę konkursową w wyznaczonym terminie. 

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 
z późn. zm.) na potrzeby konkursu. 

4. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem filmu 
ponoszą uczestnicy konkursu. 
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§ 4 KONKURS GŁÓWNY 

 
1. Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu ukazującego aktywność studencką, która 

jest rozwijana w podmiotach studenckich Politechniki Wrocławskiej. 
2. Film należy dostarczyć na nośniku CD/DVD z odpowiednim podpisem do Działu 

Studenckiego i/lub w formie linku do prywatnego filmu w serwisie www.youtube.com 
przesłanego na adres e-mail aktywni@samorzad.pwr.edu.pl w określonym terminie. 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy również dostarczyć papierową wersję Karty 
Zgłoszeniowej, które stanowi załącznik 1 do Regulaminu oraz Oświadczenie, które stanowi 
załącznik 2 do Regulaminu do Działu Studenckiego w określonym terminie. 

4. Obowiązują następujące kategorie konkursowe: 
a. Nauka i Technika – rozumie się przez to projekty o charakterze naukowo- 

technicznym; 
b. Działalność społeczno-kulturalna – rozumie się przez to wydarzenia społeczne 

i kulturalne organizowane w Politechnice Wrocławskiej; 
c. Aktywność na co dzień – rozumie się przez to pokazanie działalności studenckiej 

na co dzień, pracę w laboratorium, warsztacie, podczas treningów oraz cyklicznych 
spotkań członków etc.  

5. Projekty a) i b) zgłoszone do konkursu muszą być zrealizowane w danym roku 
akademickim. 

6. Podmiot studencki może wysłać swój film tylko w jednej kategorii konkursowej. 
7. Czas trwania filmu wideo nie może przekroczyć dwóch minut. Czas minimalny jest 

dowolny. 
8. Film nie może być większy niż 1 GB. 
9. Dopuszczalne jest, aby film zawierał elementy chronione prawem autorskim: obrazy, 

muzykę. W tym przypadku na filmie należy zawrzeć stosowną informację. 
10. Film musi zostać przygotowany specjalnie na potrzeby konkursu. 
11. Filmy zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w Internecie. 
12. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z: 

a. akceptacją Regulaminu; 
b. oświadczeniem, że osoby, których wizerunek został wykorzystany w pracy 

konkursowej wyraziły nieodwołalną i nieodpłatną zgodę na zgłoszenie pracy 
do udziału w konkursie i jej publikację. 

13. W filmie muszą obowiązywać zasady odpowiedniego ubioru, których nieprzestrzeganie 
może skutkować odrzuceniem pracy konkursowej. Zabrania się prezentowania ubrań: 

a. sugerujących przynależność do anarchistycznej subkultury; 
b. sugerujących przynależność do organizacji: faszystowskiej, nazistowskiej lub innej 

głoszącej idee: marksistowskie lub rasistowskie; 
c. elementów garderoby z napisami: obraźliwymi, wulgarnymi, wyrażającymi poglądy 

polityczne, symbolami narkotyków lub związanych z „drug culture”. 
Dodatkowo strój musi zakrywać intymne części ciała. Oceny treści dokonuje Organizator. 
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14. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia w przypadku złamania zasad 
określonych niniejszym Regulaminem. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich 
w stosunku do nadesłanej pracy konkursowej. 

 
 

§ 5 WYBÓR LAUREATÓW 

 
1. Wyboru laureatów dokonują członkowie Komisji podczas niejawnego posiedzenia. 
2. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Gali Aktywności Studenckiej w Auli Politechniki 

Wrocławskiej w dniu określonym w komunikacie. 
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
 
 

§ 6 NAGRODY 
 
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrodę w postaci dofinansowania dowolnego projektu 

studenckiego, który zostanie zorganizowany do końca roku kalendarzowego. W każdej 
z kategorii zostanie przyznana Nagroda Główna oraz Wyróżnienie.  
 
 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Zgłoszenie filmu do konkursu, jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika 

stanowiącym, że jest wyłącznym jego autorem. 
2. Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu pozostaje w gestii Organizatora. 
3. Organizatorowi konkursu przysługuje wyłączne prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

O każdej zmianie Regulaminu oraz o jej wejściu w życie Organizator konkursu zawiadomi 
poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej samorzad.pwr.edu.pl.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich nagród. 
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu. 
 


