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REGULAMIN KONKURSU 

„Moja uczelnia, moje wspomnienia” 

Wspomnienia związane z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. 

 

§ 1 
Organizator  i postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Konkursu „Moja uczelnia, moje wspomnienia” zwanego dalej 
Konkursem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. 
Akademicka 13, 20-950 Lublin, zwany dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs jest związany z obchodami jubileuszu 60-lecia Uczelni w roku 2015. 
 
 
§ 2 
Główne założenia konkursu  

1. Tematem przewodnim Konkursu są wspomnienia związane z Uniwersytetem 
Przyrodniczym w Lublinie. 

2. Zadaniem uczestników jest przesłanie wspomnień związanych z Uniwersytetem 
Przyrodniczym w Lublinie w postaci: 

             a)  fotografii  wraz z  opisem. Opis nie może przekraczać 4 stron A4 (do1800 
znaków na stronę)  

         lub 
             b)  historii, anegdoty, felietonu lub innej formy pisemnej, która nie powinna 

przekraczać 4 stron A4 (do 1800 znaków na stronę) 
3. Spośród zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze trzy najbardziej wyjątkowe                 

i ciekawe, a ich autorom przyzna nagrody. 
 
 
§ 3 
Zasady uczestnictwa i charakterystyka zadania konkursowego 

1. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Mogą wziąć w nim udział 
wszystkie osoby pełnoletnie, z wyjątkiem członków Komisji Konkursowej.  

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”).  
3. Każdy z Uczestników może przesłać maksymalnie trzy zgłoszenia. 
4. Zgłoszenie obejmuje wypełniony formularz konkursowy oraz dołączoną do niego 

pracę w jednej z dwóch postaci wymienionych w § 2 ust. 2.     
5. Praca zgłaszana do konkursu musi nawiązywać do własnego wspomnienia, 

istotnego dla autora – Uczestnika konkursu, związanego tematycznie                               
z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. 

4. Formularz i prace konkursowe można dostarczyć: 
a)   pocztą internetową na adres promocja@up.lublin.pl 

    b)  pocztą tradycyjną na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. 

Akademicka 13, 20-950 Lublin  z dopiskiem: Konkurs „Moja uczelnia, moje 

wspomnienia” 

5. Nadesłane prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie, nie 
zostaną zgłoszone do konkursu. 

mailto:promocja@up.lublin.pl
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6. Przystępując do konkursu uczestnik, wyraża zgodę na wykorzystywanie przez 

Organizatora nadesłanych prac do: 
a) używania prac we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej                                 

i informacyjnej, 
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                                    

na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, 
e)  wprowadzania do pamięci komputera lub innego nośnika, umieszczania na 

stronie internetowej do publicznego wglądu – w szczególności na stronie 
www.60lat.up.lublin.pl 

7. 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 naruszenie tych praw. 

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do konkursu 
pracy, która może w jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa  i 
ogólnie przyjęte normy moralne. 

9. 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. 

10. W przypadku prac dostarczonych w formie papierowej (zdjęć) lub nośnika 
cyfrowego (np. nagranych płyt CD/DVD), po zakończeniu konkursu, Organizator 
przewiduje możliwość odbioru – odbiór będzie możliwy wyłącznie  w  siedzibie  
Organizatora (Lublin, ul. Akademicka 13).  

 
 
§ 4 
Terminarz Konkursu 

1. Terminarz przebiegu konkursu: 
•  rozpoczęcie Konkursu, nadsyłanie prac: od 25.05.2015r. do 7.09.2015r.  
• ogłoszenie wyników – w przeciągu 4 tygodni od daty zakończenia 

przyjmowania zgłoszeń konkursowych, jednak nie później niż do                    
5 października 2015 r. 

 
 
§6 
Zasady przyznawania nagród 

1. Wyboru Laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa pod 
przewodnictwem Przewodniczącego: prof. dr hab. Andrzeja Borowego  -  
Prorektora ds. Organizacji i Kadr Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

2. Komisja Konkursowa liczyć będzie 5 członków, powołanych przez 
Przewodniczącego Konkursu.  
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3. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa  wybierze 3 zgłoszenia, które 

zdaniem  Komisji Konkursowej w najpełniejszy sposób będą odpowiadać 
tematyce konkursu na najciekawsze,  wyjątkowe  wspomnienia związane z 
Uniwersytetem Przyrodniczym  w Lublinie. 

4. Nazwiska Laureatów i zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie 
internetowej uczelni www.60lat.up.lublin.pl  

5. Decyzja Komisji Konkursowej  o rozstrzygnięciu konkursu jest ostateczna i nie 
przysługuje od niej odwołanie.  

6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,                                 
w szczególności §3 ust. 7  przez Laureata, Organizator może żądać zwrotu 
nagrody i unieważnić zgłoszenie konkursowe. 

 
 
§7 
Nagrody: 

1. Nagrodami dla laureatów będą: 
I miejsce – tablet  
II miejsce –  czytnik e-booków   
III miejsce – bon do księgarni o wartości 150 zł 

2. Organizator konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu 
pieniężnego zamiast nagród. 

 
 
§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptując 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 jednak konieczne do wzięcia udziału 
w konkursie. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz w  jego siedzibie, w Lublinie.   

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, o czym Uczestnicy 
zostaną poinformowani poprzez stronę internetową www.60lat.up.lublin.pl 

 

 

 


