Regulamin konkursu „Moja Uczelnia”
organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół KUL Zarząd Główny w Lublinie
§1
1. Organizatorem Konkursu „Moja Uczelnia” zwanego dalej Konkursem jest Towarzystwo Przyjaciół
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Zarząd Główny w Lublinie, ul. Chopina 29,
20-023 Lublin, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest związany z obchodami jubileuszu 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II.
§2
1. Tematem przewodnim Konkursu są wspomnienia związane z Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim Jana Pawła II.
2. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać wspomnienia związane z Katolickim
Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w formie:
(a) pracy pisemnej – tekstu o objętości minimum 4 tys., maksimum 30 tys. znaków.
(b) filmu trwającego minimum 2, maksimum 10 minut.
3. Spośród nadesłanych prac, powołana przez Organizatora Komisja raz na kwartał wybierała będzie
jedną w każdej kategorii (pracy pisemnej lub filmu), która w sposób najciekawszy przedstawia
omawiane zagadnienie. Jej autorzy otrzymają nagrodę rzeczową.
§3
1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie, z wyjątkiem członków Komisji
Konkursowej oraz pracowników Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL i ich rodzin.
2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zwane dalej „Uczestnikami”.
3. Zgłoszenie obejmuje wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz dołączoną do niego pracę w jednej
z dwóch postaci wymienionych w §2 ust. 2 a lub 2 b.
4. Praca zgłaszana do konkursu musi nawiązywać do własnego wspomnienia, istotnego dla autora –
Uczestnika konkursu, związanego tematycznie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła
II.
5. Formularz i prace konkursowe należy dostarczyć:
(a) drogą elektroniczną na adres absolwent@kul.pl
(b) pocztą tradycyjną na adres: Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, Dział ds. kontaktów z Absolwentami, ul. Chopina 29, 20-023 Lublin z
dopiskiem Konkurs „Moja Uczelnia”
(c) osobiście do Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego (ul. Chopina 29, 20-023 Lublin)
6. Nadesłane prace niespełniające warunków określonych w regulaminie, nie zostaną zgłoszone do
Konkursu.
7. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora
nadesłanych przez niego prac do:
(a) wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej i informacyjnej prowadzonej przez
Organizatora,
(b) utrwalania i zwielokrotniania prac wszelkimi technikami graficznymi,
(c) utrwalania i zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac na nośnikach
elektronicznych,
(d) publicznego odczytania, odtworzenia, wystawiania, wyświetlania prac na wszelkich
imprezach otwartych i zamkniętych,

(e) wprowadzania do pamięci komputera lub innego nośnika, umieszczania na stronie
internetowej do publicznego wglądu
8. Przesłane zdjęcia nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw
autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnicy konkursu oświadczają, że posiadają prawa autorskie do
nadesłanych prac i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do konkursu pracy, która może w
jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy moralne.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości zgłoszenia i podanych w nim
danych oraz do usunięcia zgłoszenia konkursowego jeśli uzna takie działanie za uzasadnione, w
szczególności w przypadkach naruszenia praw autorskich do przesłanych w zgłoszeniu fotografii lub
łamania regulaminu Konkursu.
11. Prace dostarczone do Organizatora nie podlegają zwrotowi.
§4
1. Terminarz przebiegu konkursu:
(a) rozpoczęcie Konkursu, nadsyłanie prac: od 1 czerwca 2017 r.
(b) zakończenie Konkursu: konkurs trwał będzie aż do odwołania.
(c) ogłaszanie wyników: 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października, 10 stycznia każdego roku.
§5
1. Wyboru Laureatów Konkursu dokonywać będzie Komisja Konkursowa każdorazowo powoływana
przez Organizatora.
2. Nazwiska Laureatów i zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej.
3. Decyzja Komisji Konkursowej o rozstrzygnięciu konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
4. O decyzji Komisji Konkursowej laureat jest powiadamiany telefonicznie.
5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności §3 ust. 8 przez
Laureata, Organizator może unieważnić zgłoszenie konkursowe.
§6
1. Laureat Konkursu z każdego kwartału otrzymuje nagrodę rzeczową.
2. Organizator nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody
rzeczowej.
§7
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w zakresie organizacji konkursu
oraz przekazania ewentualnych nagród, a także w szeroko pojętych celach promocji wyników
konkursu. Podanie danych jest dobrowolne i konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

