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Regulamin  

Konkurs: „Kultura miejsca – praktykuj w Lesznie” 

 

 § 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.    Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Kultura miejsca – 

praktykuj w Lesznie”, zwany dalej „Konkursem”. 

2.    Organizatorem Konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, zwana dalej 

„Organizatorem”. Wszelkie czynności w imieniu Organizatora  związane z  konkursem przeprowadza 

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną  Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

3.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Konkursie jest Dziekan Wydziału 

Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy 

ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 37. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja 

Konkursu „Kultura miejsca – praktykuj w Lesznie”, w tym w szczególności ogłoszenie informacji o 

jego przebiegu, o jego wynikach oraz o przyznanych nagrodach. Każdej osobie składającej zgłoszenie 

do Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści zgromadzonych o niej danych oraz ich poprawiania. 

Podanie danych jest dobrowolne. 

4.    Konkurs jest przeprowadzany w dniach od 9 kwietnia do 26 kwietnia 2016 roku. 

5.    Informacja o Konkursie jest udostępniana, najpóźniej do dnia rozpoczęcia Konkursu, na stronie 

internetowej Organizatora pod adresem http://wzkw.asp.waw.pl/, zwanej dalej „stroną internetową 

Organizatora” oraz może być udostępniona na innych stronach internetowych lub drogą mailową. 

Informacja o Konkursie zawiera w szczególności regulamin Konkursu wraz z załączonym 

formularzem zgłoszeniowym dla kandydatów zawierającym treść zadania konkursowego. 

6.    W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia przez Organizatora okoliczności, 

Konkurs może nie zostać przeprowadzony.  

 

§ 2 

FUNDATORZY 

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się sformułowania „Fundator” należy przez to rozumieć 

Miasto Leszno, które na podstawie porozumienia, zawartego z Organizatorem zobowiązuje się do 

przyjęcia na odpłatną studencką praktykę zawodową (w ramach umowy zlecenia) studenta/studentki, o 

których mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3 

WARUNKI I ZASADY KONKURSU 

 

1.    Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich osób posiadających w dniu 

otwarcia Konkursu status studenta Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych 

w Warszawie), zwanych dalej „Uczestnikami”. 

2.    Z udziału w Konkursie są wyłączeni krewni oraz powinowaci pracowników Organizatora oraz 

Fundatora (w tym w szczególności ich małżonkowie, zstępni i małżonkowie zstępnych, wstępni i ich 

małżonkowie, rodzeństwo i ich małżonkowie).  

3.    Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:  

1)    kompletne wypełnienie w terminie (od dnia ogłoszenia Konkursu tj. od dnia 9 kwietnia do 26 

kwietnia 2016 roku) formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora 

(zwanego dalej „formularzem zgłoszeniowym”) w tym, w szczególności podanie wymaganych danych 

osobowych (tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej); 

2)    oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze 

zm.) przez Organizatora, w celu organizacji  i przeprowadzenia Konkursu (załącznik nr 1).  
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3)    wysłanie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 2, za 

pośrednictwem strony internetowej Organizatora w terminie od dnia rozpoczęcia Konkursu tj. od dnia 

9 kwietnia do 26 kwietnia 2016 roku.  

4.    Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

(za wyjątkiem akceptacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które 

wymaga odrębnego własnoręcznego podpisu i nadesłania zgodnie z ust. 3 pkt 2).  

6.  Jeden Uczestnik może przesłać jedynie jeden formularz zgłoszeniowy. 

 

§ 4 

KOMISJA KONKURSOWA 

 

1.    Dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu utworzona zostanie Komisja Konkursowa, zwana dalej 

„Komisją”, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Komisję powołuje Dziekan 

Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie w składzie: Prodziekan, Kierownik 

Katedry Historii Sztuki Polskiej Najnowszej, Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich. 

2.    Komisja dokonuje oceny zadania, rozwiązanego przez Uczestników Konkursu, w oparciu o 

szczegółowe kryteria oceny zadania konkursowego, udostępnione zgodnie z § 1 ust. 5 Regulaminu, i 

wyłania Laureata Konkursu.  

3.    W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego Uczestnika, Komisja 

przeprowadza rozmowy sprawdzające wiedzę i kompetencje Uczestników, które będą rozstrzygające 

dla wyłonienia Laureata. 

4.    Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania. Decyzje zapadają większością głosów.  

5.    Ocena rozwiązania zadania konkursowego oraz przeprowadzenie ewentualnych rozmów 

sprawdzających, o których mowa w ust. 3 powyżej, jest dokonywana w terminie 21 dni roboczych od 

dnia zakończenia Konkursu.  

6.    Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

7.    Z przebiegu prac Komisji sporządzany jest protokół.  

8.    Informacja o wyłonieniu Laureata przekazywane są do Fundatora w terminie 7 dni roboczych od 

dnia zakończenia prac Komisji. 

 

 

§ 5 

PRZEBIEG KONKURSU 

 

1.    Konkurs polega na rozwiązaniu zadania przygotowanego przez Organizatora. Zadanie 

konkursowe wskazane jest w Formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu 

2.    Za realizację zadania konkursowego Uczestnik może otrzymać maksymalnie 15 punktów. 

Kryteria oceny realizacji zadania konkursowego wraz z punktacją: 

- trafność doboru przykładów do opisywanych zagadnień (0-5 punktów); 

- merytoryczna poprawność argumentacji (0-5 punktów); 

- rzetelność opisu przykładów do opisywanych zagadnień (0-5 punktów). 

3.    Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora o wynikach Konkursu za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres w terminie do dnia 31 maja 

2016 r.).  

4.    Nagrodą w Konkursie jest odpłatna studencka praktyka zawodowa (w ramach umowy zlecenia z 

wynagrodzeniem 2500 zł. netto) zapewniony przez Fundatora. 

5.    Nagroda zostanie przyznana Laureatowi. Punkty przyznawane są za ocenę rozwiązania 

zadania/zadań konkursowych. Kryterium oceny rozwiązania zadania/zadań konkursowych stanowi 

100% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia w Konkursie.  

6.    W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego Uczestnika Komisja 

przeprowadzi rozmowy sprawdzające, o których mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

7. W przypadku rezygnacji Laureata z odbywania odpłatnej studenckiej praktyki zawodowej, nagroda 

przyznanie zostanie kolejnej osobie z listy rankingowej. 
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§ 6 

 

ODPŁATNA  STUDENCKA PRAKTYKA ZAWODOWA 

1. Organizator, na podstawie porozumień zawartych z Fundatorem, kieruje Laureata na odpłatną 

studencką praktykę zawodową u Fundatora.  

2. Warunki odbywania odpłatnej studenckiej praktyki zawodowej, w tym termin jej rozpoczęcia, 

zostaną ustalone indywidualnie w umowie zawartej pomiędzy Fundatorem a Laureatem. Czas 

trwania odpłatnej studenckiej praktyki zawodowej wynosi 4 tygodnie.  

3. Fundator zobowiązuje się do organizacji zakwaterowania Laureata na czas odbywania praktyk 

i Zawarcia umowy zlecenia. 

4. Laureat zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków w okresie odbywania odpłatnej studenckiej praktyki zawodowej, o której mowa w 

§ 6 niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 7 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Laureata lub Fundatora, jakie 

mogą powstać w związku z zawarciem, wykonaniem lub ustaniem zobowiązań wynikających z 

zawarcia umowy zlecenia zawartych między Fundatorem a Laureatem, w tym w szczególności za 

ewentualne opłaty. Ponadto, Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Fundatora w przypadku 

rezygnacji Laureata z podjęcia odpłatnej studenckiej praktyki zawodowej, ani też wobec Laureata w 

przypadku braku możliwości zorganizowania odpłatnej studenckiej praktyki zawodowej przez 

Fundatora.  

 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.    W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016 r. poz.380.). 

2.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia 2016 r. 

3.    Niniejszy Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej Organizatora. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  „Kultura miejsca – praktykuj w Lesznie” 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

1. Dane osoby biorącej udział w Konkursie: 

a) 

Imię i nazwisko:................................................................................................ 

b) 

Adres zamieszkania: ........................................................................................ 

c) 

Numer telefonu : ............................................................................................... 

d) 

Adres e-mail:..................................................................................................... 

 

2. Zadanie konkursowe. 

Wskaż na wybranych przykładach trzy najważniejsze Twoim zdaniem aktualne dylematy związane  

z rozwojem zabytkowych zespołów śródmiejskich w Polsce. 

 

(maksymalnie 3600 znaków przy czcionce Times 12 i odstępie pojedynczym). Rozwiązanie zadania 

proszę dołączyć jako plik bez wskazania autorstwa. Plik proszę zatytułować: „konkurs_Leszno” 

 

 

1. Potwierdzam znajomość Regulaminu Konkursu „Kultura miejsca – praktykuj w Lesznie” 

2. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie ich 

na potrzeby Konkursu przez Organizatora, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami). 

 

 

 

...................................................................................................... 

(czytelny podpis osoby biorącej udział w Konkursie) 

 

 

.................................................................................................... 

(miejscowość i data) 

 

Formularz wraz z rozwiązaniem zadania konkursowego należy złożyć w terminie od 9 kwietnia do 26 

kwietnia 2016 roku w dwóch wersjach: 

- w wersji elektronicznej (w formacie PDF) na adres: kultura.wizualna@asp.waw.pl; 

- w wersji papierowej w Dziekanacie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną, ul. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 37 w Warszawie, w godzinach pracy Dziekanatu (informacje dostępne na stronie 

internetowej: http://wzkw.asp.waw.pl/). 

 

 


