REGULAMIN „KOZIENALIOWA GALA NAUKOWCA”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem „Kozienaliowej Gali Naukowca”, zwanym dalej Organizatorem, jest
Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, z siedzibą w DS „Babilon” ul. Idziego Radziszewskiego 17/4, 20-036
Lublin.
2. „Kozienaliowa Gala Naukowca” zwana dalej Galą, jest częścią XXVI Lubelskich Dni
Kultury Studenckiej „Kozienalia 2017”.
3. Koło naukowe- organizacja studencka w myśl art. 204 ust. 1 Ustawy z dnia 25 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym wpisana do rejestru Organizacji
prowadzonego przez Rektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
w myśl zarządzenia rektora nr 20/2013 z dnia 20 marca 2013,
4. Opiekun - opiekun naukowy w przypadku Koła naukowego, opiekun artystyczny
w przypadku Koła artystycznego, opiekun sportowy w przypadku klubu
sportowego, opiekun merytoryczny w przypadku innej Organizacji,
5. Projekt – wydarzenie o charakterze cyklicznym bądź jednorazowym np.:
konferencja naukowa, konkurs, koncert, turniej, recital, warsztaty.
6. Student – osoba fizyczna posiadająca status studenta studiująca na Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
7. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą
przetwarzane przez Administratora Danych w celu:
a. realizacji Gali;
b. wyłonienia zwycięzców Gali;
c. przyznania nagród zwycięzcom Gali.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia
otrzymanie nagrody w Gali. Każdy uczestnik Gali posiada prawo wglądu do swoich
danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (j.t.: Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik przystępując
do Gali wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
przeprowadzenia Konkursu.
9. Administrator Danych zapewnia ochronę danych osobowych osób biorących
udział w Konkursie i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie
zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t.: Dz.U.
z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
§2
Przebieg i zasady „Kozienaliowej Gali Naukowca”
1. Celem Gali jest wyłonienie, nagrodzenie i promowanie: osób, organizacji
studenckich oraz wydarzeń mających istotny wpływ na funkcjonowanie
społeczności akademickiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
w następujących kategoriach:
1) Koło naukowe - Najaktywniejsze koło,
2) Opiekun - „Opiekun na 5”,
3) Projekt - Projekt warty uwagi,

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

4) Student - Najaktywniejszy student.
Warunkiem uczestnictwa w Gali jest nadesłanie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego na adres mailowy: festiwalnaukowca@gmail.com w terminie
określonym w §2 ust 4.
W przypadkach określonych w §2 ust. 1 pkt 2 i 4 do formularza zgłoszeniowego
należy dołączyć: pisemną zgodę kandydata.
Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa dnia 19 maja 2017 r.
o godzinie 00.00 Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia naboru
formularzy zgłoszeniowych. Informacja o przedłużeniu naboru podana zostanie na
stronie internetowej https://www.facebook.com/zuss.umcs/
Potwierdzeniem otrzymania formularza zgłoszeniowego jest wiadomość zwrotna
od Organizatora przesłana na adres kontaktowy wskazany w formularzu.
Złożenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego regulaminu.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii określonych w §2 ust. 1 wyłonieni zostaną
przez Kapitułę konkursu w składzie:
1) rektor ds. studenckich – Przewodnicząca Kapituły Konkursowej,
2) pełnomocnik rektora ds. studenckich - Wiceprzewodnicząca Kapituły
Konkursowej,
3) dyrektor biura promocji
4) przewodniczący Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów
5) przewodniczący komisji ds. współpracy z kołami naukowymi
i organizacjami studenckimi
Gala Finałowa odbędzie się 31 maja 2017 r. w Akademickim Centrum Kultury
UMCS „Chatka Żaka”, ul. Radziszewskiego 16, 20-036 Lublin
§3
Kryteria wyboru laureatów

1. Przewodniczący kapituły konkursowej rozstrzyga kwestie sporne.
2. Kryteria:
I.
Najaktywniejsze koło
a) zamierzone cele (0-35 pkt.),
b) dotychczasowa
aktywność
organizacji
w
realizacji
przedsięwzięć (0-15 pkt.),
c) zasięg promocji UMCS (0-10 pkt.),
II.
Opiekun na 5!
a) zamierzone cele (0-35 pkt.),
b) dotychczasowe
zaangażowanie
w realizację przedsięwzięć (0-15
pkt.),
c) praca naukowa pełniona na rzecz
koła/organizacji (0-15 pkt.)
III.
Projekt warty uwagi
a) zasięg promocji UMCS (0-20 pkt.),
b) zamierzone i zrealizowane cele (035 pkt.),
c) atrakcyjność projektu dla danej
grupy odbiorców (0-25 pkt.),

IV.

Najaktywniejszy student

a) dotychczasowe zangażowanie w
realizacji przedsięwzięć (0-15
pkt.),
b) osiągnięcia zdobyte w ramach
pracy
w
kole
naukowym/
organizacji (0-35 pkt.)
c) dotychczasowa
aktywność
wpływająca na promocję UMCS (015 pkt.)

§4
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień
niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku braku zgłoszeń do poszczególnych kategorii określonych w §2 ust. 1
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia.
3. W kwestiach nieobjętych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 26 kwietnia 2017 r.

