
Regulamin konkursu „Zrób sUPer zdjęcie i zgarnij MONOPOLY” 

 

I. CEL KONKURSU 

1. Celem konkursu jest wyłonienie autorów najlepszych zdjęć, które zostaną użyte  
w akcjach promocyjnych Uczelni. 
 

II. ORGANIZATORZY 

1. Organizatorem konkursu jest Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  

 

III. UCZESTNICY 

1. Konkurs jest przeznaczony dla studentów ( I, II i III stopnia; studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych) oraz pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Uczestnictwo w konkursie polega na zrobieniu zdjęcia (osobistego lub grupowego) na 
terenie Uczelni ze specjalnymi rekwizytami oraz umieszczeniu go pod postem 
konkursowym na profilu Uniwersytetu Pedagogicznego na portalu Facebook. Zdjęcie 
należy także przesłać na adres bks@up.krakow.pl 

2. Ilość zdjęć wykonanych przez jedną osobę /grupę nie jest ograniczona ilościowo. 
3. Warunkiem zakwalifikowania zdjęcia do konkursu jest użycie konkursowej tabliczki 

UP z wybranym hasłem (np. super student, super studentka, super studia itp.).  
Tabliczki będą dostępne w: Biurze Promocji i Karier (budynek główny UP, pok. 28), 
Kancelarii Uczelni (budynek główny UP, I piętro), Samorządzie Studentów (Budynek 
główny UP, pok. 48B) oraz w Klubie Bakałarz (ul. Ingardena 4).  TABLICZKĘ 
NALEŻY ZWRÓCIĆ NA MIEJSCE. 

4. Czas trwania konkursu: 2  - 22 grudnia 2016 r. 

 

V. NAGRODY 

1. Nagrody – Krakowska wersja gry MONOPOLY – 3 sztuki. 
2. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury.  Z uwagi na charakter konkursu 

Organizator nie dopuszcza możliwości kwestionowania decyzji Jury. 
3. W konkursie nie wezmą udziału zdjęcia , na których nie zostaną wyeksponowane 

tabliczki konkursowe UP. 



4. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi 23 grudnia 2016 r. o godzinie 12.00. 
 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega, że  wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mające na celu 
wpłynięcie na wyniki konkursu, są zabronione. W przypadku powzięcia 
uzasadnionego przypuszczenia, że uczestnik konkursu dopuścił się praktyk 
nieuczciwej rywalizacji lub w inny, niegodny studenta lub pracownika Uniwersytetu 
Pedagogicznego, sposób wpłynął lub próbował wpłynąć na wynik konkursu 
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia z Konkursu. 

2. W razie stwierdzenia, że podczas konkursu mogło dojść do naruszenia zapisów 
niniejszego regulaminu, dobrych obyczajów lub zachowania uchybiającego godności 
studenta lub pracownika Uniwersytetu Pedagogicznego Organizator przekaże 
stosowne informacje komisji dyscyplinarnej.  
 

3. Osoba chcąca wziąć udział w konkursie winna do zdjęcia przesłanego zgodnie  
z postanowieniami zapisu pkt. IV.1. niniejszego regulaminu przesłać również 
podpisane własnoręcznie oświadczenia o treści: 
 
1) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych 
osobowych przez Uczelnię, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 
926, z późn. zm.); przetwarzanie i wykorzystanie danych dotyczy wyłącznie działań 
informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem. 
 
2) Oświadczam, że wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego imienia i nazwiska, 
wizerunku oraz prezentację sylwetki na stronach internetowych jednostek 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz w 
mediach i portalach społecznościowych w związku z moim udziałem w konkursie, 
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 

4) Oświadczam, że podczas trwania konkursu, zwłaszcza w okresie wyłaniania 
zwycięzcy będę w sposób szczególny przestrzegał obowiązujących na Uczelni 
przepisów prawa oraz dobrych obyczajów oraz dbał ażeby moje zachowanie nie 
uchybiało godności studenta Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie. 

4. Jeśli na zdjęciu przesłanym do udziału w konkursie znajduje się więcej niż jedna 
osoba oświadczenia o których mowa powyżej winny zostać złożone przez wszystkie 
widniejące na zdjęciu osoby. 

5. Autor zdjęcia zobowiązany jest ponadto do dostarczenia do Biura Promocji i Karier 
(budynek główny UP, ul. Podchorążych 2, pok. 28) pisemnego oświadczenia  
o następującej treści: 

Z chwilą przekazania zdjęcia, ja [imię i nazwisko zgłaszającego- autora zdjęcia] wyłączny 
autor zdjęcia (utworu) przesłanego na konkurs „Zrób sUPer zdjęcie i zgarnij 



MONOPOLY” udzielam Uniwersytetowi Pedagogicznemu niewyłącznej licencji 
udzielonej na czas nieoznaczony na korzystanie z utworu, obejmującej następujące pola 
eksploatacji: 

a) Utrwalania, kopiowania i rozpowszechniania utworu na wszelkich nośnikach, 
b) zwielokrotniania każdą techniką, 
c) wprowadzania do obrotu, 
d) wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnych, a zwłaszcza do 

Internetu, 
e) publicznego odtwarzania, a także wyświetlania, rozpowszechniania 
 i publikowania. 

 

6. Odmowa złożenia któregokolwiek z wymaganych oświadczeń jest równoznaczna 
z rezygnacją kandydowania w konkursie. 

7. Wszelkie kwestie nieuregulowane  w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
8. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie 
podczas trwania konkursu. . 

 
 

 

 

 

 

 

 


