
REGULAMIN

PRZYZNAWANIA NAGRÓD PODCZAS
GALI ŚRODOWISKA STUDENCKIEGO

FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH 2022

§ 1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem Gali Środowiska Studenckiego FUT (zwanej dalej: „Galą”) jest Forum

Uczelni Technicznych, z siedzibą: Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław.

2. Celem organizowanej przez Forum Uczelni Technicznych Gali jest promowanie

aktywności samorządów studenckich zrzeszonych w FUT oraz docenienie osób, firm

lub instytucji zaangażowanych w rozwój FUT.

3. Za przygotowanie i realizację Gali odpowiada Prezydium Forum Uczelni Technicznych.

4. Nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach:

1) NAJLEPSZY PROJEKT DYDAKTYCZNY;

2) NAJLEPSZY PROJEKT KULTURALNY;

3) NAJLEPSZY PROJEKT PROMOCYJNY;

4) ANIMOWANIE ŻYCIA STUDENTÓW;

5) SAMORZĄD STUDENCKI WSPARCIEM;

6) NAJLEPSZA INICJATYWA SPOŁECZNA;

7) NAJLEPSZY PROJEKT BEZKOSZTOWY;

8) NAJLEPSZY PROJEKT SPORTOWY;

9) SAMORZĄD STUDENCKI JAKO MOTYWATOR

10) AUTORYTET FUT

11) PRZYJACIEL FUT



§ 2.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenie może wysłać każdy Samorząd Studencki zrzeszony w Forum Uczelni

Technicznych.

2. Udział w Gali i podanie danych związanych z udziałem jest dobrowolne.

3. Każdy Samorząd Studencki ma prawo zgłosić wyłącznie jeden projekt w każdej z

kategorii (1-9).

4. Projekt powinien być ukończony w dniu zgłoszenia, a jego realizacja powinna

rozpocząć się najwcześniej z początkiem października 2021.

§ 3.

ZGŁASZANIE PRAC KONKURSOWYCH

1. Zgłoszenie do Gali odbywa się przez formularz zgłoszeniowy, udostępniony przez

Organizatora.

2. Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać dane kontaktowe przewodniczącego

samorządu studenckiego, temat i krótki opis wykonanego projektu zgodny z

udostępnionym na stronie formularzem zgłoszeniowym.

3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach organizacyjnych i

promocyjnych związanych z Galą.

4. Zgłoszenia mogą być przesyłane przez przewodniczącego samorządu studenckiego

lub za jego pisemną zgodą.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie naruszenia przez Zgłaszającego

praw autorskich oraz przepisów.

6. Zgłoszenia należy przesyłać do 7 października 2022 roku.



§ 4.

KAPITUŁY

1. Kapituła oceniająca w kategoriach dotyczących projektów (1-9) składa się z

przewodniczących samorządów studenckich, Prezydium i Komisji Rewizyjnej FUT.

2. Kapituła oceniająca w kategoriach dotyczących osób lub instytucji (10-11) składa się z

Prezydium i Komisji Rewizyjnej FUT.

3. Przewodniczącym Kapituł jest Koordynator Główny Gali.

4. Koordynator Główny Gali kieruje pracami i zbiera głosy od Kapituł.

5. Kapituły oddają głosy w wersji elektronicznej poprzez formularz udostępniony przez

Przewodniczącego Kapituł. O wygranej w każdej kategorii decyduje zwykła większość
głosów. Do podjęcia decyzji wymagana jest co najmniej połowa oddanych głosów

członków danej Kapituły. W razie równego podziału głosów decyduje głos

Przewodniczącego.

6. Członkowie Kapituły są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach

dotyczących podejmowanych decyzji.

§ 5.

WYBÓR LAUREATÓW

1. Wybór laureatów Gali dokonywany jest w dwóch etapach:

● Etap I – Koordynator Gali, dokonując przeglądu kompletności zgłoszeń, nominuje

samorządy studenckie oraz osoby lub instytucje, spełniające wymagania określone w

Regulaminie.

● Etap II – Odpowiednie Kapituły wybierają laureatów w kategoriach określonych w § 1.

ust. 4. Głosowanie trwa w terminie 9-16 października 2022 r.

2. Wyniki głosowania pozostają nieujawnione do dnia oficjalnego ogłoszenia wyników,

tj. do dnia uroczystej Gali, która odbędzie się 22 października 2022 roku we

Wrocławiu.



§ 6.

WRĘCZENIE NAGRÓD

1. Nagrody zostaną wręczone laureatom po oficjalnym ogłoszeniu wyników, w czasie

uroczystej Gali, o której mowa w §5 ust. 2.

2. Laureat nagrody ma prawo umieścić na swojej stronie internetowej oraz w innych

mediach informację o jej uzyskaniu.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Forum Uczelni Technicznych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły i sposobu przeprowadzania Gali

bez podania przyczyny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Gali bez podania przyczyny.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu

przeprowadzenia procedur konkursowych związanych z przyznaniem nagrody w

każdej z kategorii przez Organizatora, w szczególności wyłonieniem laureatów i

przyznawaniem nagród, wydawaniem, odbiorem i rozliczaniem nagród, jak również w

celach statystycznych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia

ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO). Uczestnik zezwala również na

kontaktowanie się z nim za pomocą adresu e-mail lub telefonicznie. Uczestnik w

każdym czasie może cofnąć wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z

rezygnacją Uczestnika z udziału w Gali.

7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju problemy

techniczne, mogące mieć wpływ na przebieg Gali.

8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej

informacji dotyczących przebiegu i wyników Konkursu.


