
REGULAMIN KONKURSU „Deal with it”

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu "Deal with it", zwany dalej "Konkursem". 
2. Konkurs polega na kreatywnym przedstawieniu sposobu radzenia sobie z pandemią SARS-CoV-
2 przez studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
3. Organizatorem konkursu jest Samorząd Studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z
siedzibą w Toruniu przy ul. Gagarina 21/27.
4. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, 
wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook oraz innymi serwisami 
społecznościowymi.
5. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje i dane 
osobowe podawane przez uczestnika Konkursu są informacjami udostępnionymi Organizatorowi.

§ 2

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy,
w terminie od 12 kwietnia 2021 r. od godziny 13:00 do 30 kwietnia 2021 r. do godziny 23:59 
nadeślą ze studenckiego adresu e-mail zgłoszenie na adres e-mail Organizatora - 
zgloszenia@samorzad.umk.pl.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
1) imię i nazwisko autora pracy,
2) kierunek studiów autora pracy,
3) hasło podane w regulaminie;
4) wykonaną samodzielnie pracę na temat określony przez Organizatora w §1 ust. 2 Regulaminu.
3. Praca, o której mowa w ust. 2 pkt. 3, może mieć formę w szczególności:
1) filmu,
2) grafiki,
3) obrazu,
4) piosenki,
5) tekstu pisanego prozą,
6) wiersza,
7) zdjęcia.
4. Praca, o której mowa w ust. 3, nie może zawierać jakichkolwiek elementów niezgodnych z 
prawem lub zasadami współżycia społecznego, niecenzuralnych lub wulgarnych. Prace zawierające 
takie elementy nie będą brane pod uwagę w Konkursie oraz mogą stanowić podstawę do wszczęcia 
postępowania dyscyplinarnego wobec autora pracy.
5. Uczestnik Konkursu może nadesłać wyłącznie jedną pracę. Jeżeli Uczestnik Konkursu nadeśle 
więcej niż jedną pracę, żadne ze zgłoszeń nie będzie brane pod uwagę w Konkursie. 

§ 3

1.Wyboru zwycięzcy, lub zwycięzców, Konkursu dokona Komisja powołana przez Organizatora. W
skład Komisji będzie wchodzić nie mniej niż trzech członków. 
2. Komisja, o której mowa w ust. 1, będzie oceniać prace według następujących kryteriów:
1) zgodność z tematem,
2) pomysł,
3) estetyka (jakość) pracy,
4) kreatywność,
5) wrażenie ogólne.



3. Komisja dokona oceny pracy nadesłanych na Konkurs w terminie od 30 kwietnia 2021 r. do 7 
maja 2021 r.

§ 4

1. Nagrody w Konkursie zostaną szczegółowo opisane przez Organizatora  na fanpage'u „Samorząd
Studencki UMK w Toruniu” w serwisie Facebook w terminie późniejszym.
2. Termin przekazania nagrody zwycięzcy, lub zwycięzcom, Konkursu zostanie ustalony 
indywidualnie.
3. Nieodebranie nagrody w ciągu 21 dni od ustalonego terminu oznacza zrzeczenie się jej przez 
uprawnionego. 

§ 5

1. Ogłoszenie wyników nastąpi na fanpage'u „Samorząd Studencki UMK w Toruniu” w serwisie 
Facebook w dniu 8 maja 2021 r.
2. Decyzja Komisji jest ostateczna. Nie ma możliwości złożenia odwołania od decyzji Komisji.

§ 6

1. Przesyłając zgłoszenie uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie ich danych 
osobowych w celu realizacji Konkursu oraz w przypadku, gdy jest to niezbędne dla innych celów 
administratora danych. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest 
Organizator.
2. Przesyłając zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego praca jest jego autorstwo 
oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do pracy.
3. Przesyłając zgłoszenie uczestnik Konkursu wyraża zgodę na upublicznienie pracy oraz akceptuje 
niniejszy Regulamin.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia konkursowego niezawierającego 
wszystkich elementów określonych w §2 ust. 2, w szczególności zgłoszeń bez hαsła: „pandemia”.
4. Organizator nie ponosi kosztów związanych z wykonaniem lub dostarczeniem prac 
konkursowych. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uczestników Konkursu lub 
serwera uniwersyteckiego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu, w 
szczególności zmiany terminów określonych w Regulaminie. O każdorazowej zmianie Regulaminu 
Organizator poinformuje na fanpage'u „Samorząd Studencki UMK w Toruniu” w serwisie 
Facebook. Zmiany dokonane przez Organizatora wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji nieopisanej w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję w 
danej sprawie podejmuje Organizator.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


