
WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH 

 

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT WYDZIAŁOWEGO ROLLUPU 

 

§ 1 

Organizator konkursu  

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WNT), zwana dalej Organizatorem 

ogłasza konkurs na projekt roll’upu wydziałowego, który to konkurs przeprowadzony 

zostanie według zasad określonych w niniejszym regulaminie. Konkurs nie jest grą losową w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.  

§ 2 

Cel oraz warunki uczestnictwa w konkursie  

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu spośród wszystkich zgłoszonych do 

udziału w konkursie.  

2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z niniejszym regulaminem 

konkursu. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy student lub pracownik UWM w Olsztynie.  

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.  

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę projektów.  

6. Zgłoszenie projektu do konkursu następuje poprzez przesłanie projektu w formie 

elektronicznej na pocztę mailową na adres: rwsswnt@gmail.com , w tytule wiadomości 

wpisując "Imię i Nazwisko ” autora lub autorów.  

7. Do udziału w konkursie zostaną przyjęte wyłącznie te projekty, których zgłoszenie spełniać 

będzie, obok innych wymienionych w treści regulaminu warunków, także wszystkie poniższe 

wymogi:  

• projekt na dowolnym tle, 300dpi, w skali 1:1, rozmiar wysokość 200 cm, szerokość 100 cm, 

skala kolorów CMYK lub RGB  

• projekt zostanie dostarczony na podany w punkcie 6 adres mailowy w terminie do dnia 14 

lutego 2016 r do godz. 23:59;  

• w treści maila będzie zawarte informacja o autorze lub autorach projektu (imię, nazwisko, 

kierunek, numeru telefonu kontaktowego),  



• projekt nie powinien zawierać treści propagujących wyroby tytoniowe, alkoholowe, środki 

odurzające, obraźliwych dla osób prywatnych lub organizacji,  

• autorzy projektów odpowiadają za treści zamieszczone w projektach zgłoszonych do 

konkursu.  

8. Projekty mogą być wykonane dowolną techniką komputerową (plik w formacie JPG, TIFF, 

PDF, CDR, AI, EPS lub PSD). Najlepiej wykonane w grafice wektorowej, w przypadku innej 

techniki RWSS WNT ma prawo obniżyć nagrodę o koszt zamiany projektu na grafikę 

wektorową.  

9. O dopuszczeniu projektu do konkursu decydują członkowie Wydziałowego Zespołu ds. 

Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

§ 3 

Przebieg konkursu  

1. Z projektów zgłoszonych do konkursu zostanie wybrany jeden projekt na spotkaniu 

Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

2. Autor zwycięskiego projektu zostanie powiadomiony przez Organizatora o wyborze jego 

projektu oraz miejscu i czasie przyznania nagrody drogą elektroniczną lub telefonicznie nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia wyboru zwycięskiego projektu.  

3. Autor zwycięskiego projektu złoży pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

nieodpłatne przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do projektu na Organizatora 

konkursu zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu na projekt rollupu 

wydziałowego.  

§ 4 

Nagroda  

1. Autor lub grupa autorów zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę o wartości 500zł.  

2. Obowiązek poniesienia ewentualnych ciężarów o charakterze publiczno-prawnym 

związanym z otrzymaniem nagrody przez uczestnika konkursu spoczywa wyłącznie na tymże 

uczestniku.  

3. Organizator nie będzie ingerował w podział nagrody pomiędzy współautorów.  

4. Zwycięzca konkursu ma prawo zrzec się nagrody na rzecz Organizatora konkursu.  

§ 5 

Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.  



2. W przypadku zmiany regulaminu każdy z uczestników zostanie poinformowany 

o  zmianach drogą elektroniczną.  

3. Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia  ma prawo ingerencji 

w  zwycięski projekt ze względów technicznoorganizacyjnych.  

4. Wszelkie wątpliwości odnośnie treści lub wykładni postanowień niniejszego regulaminu 

w  sposób wiążący rozstrzyga Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.  

5. Organizator zastrzega sobie (bez podania przyczyn) możliwość odwołania konkursu, 

unieważnienia jego wyników w całości lub w części oraz zmiany podanych terminów.  

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na projekt rollupu wydziałowego 

 

OŚWIADCZENIE  

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie całości autorskich 

praw majątkowych do projektu na Organizatora konkursu na projekt rollupu wydziałowego 

w  rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.) oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).  

 

…………………… ………………………….  

(data) (czytelny podpis)  

 

Oświadczam, iż przekazany projekt nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny 

z  obowiązującym prawem i nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 

04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83) oraz dóbr 

osobistych chronionych prawem cywilnym.  

 

…………………… ………………………….  

(data) (czytelny podpis) 


