
REGULAMIN KONKURSU

podczas

Akademii PSRP #zaPROJEKTowani

Słupsk, 18-24 lipca 2022 r.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przepisy niniejszego regulaminu (zwanego dalej: „Regulaminem”) określają zasady

i warunki uczestnictwa w konkursie „#zaPROJEKTowani” (zwanego dalej:

„Konkursem”).

2. Organizatorem i fundatorem nagrody w konkursie jest Parlament Studentów

Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej: „Organizatorem”) z siedzibą w Warszawie

00-028 przy ul. Brackiej 18/16, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000417350.

3. Celem przyświecającym konkursowi jest wyłonienie najlepszego Projektu

konkursowego (zwanego dalej: „Projektem”) stworzonego podczas wyjazdu

szkoleniowego Akademia PSRP #zaPROJEKTowani (zwanego dalej: „Akademią”) w

dniach 18-24 lipca 2022 roku.

4. Nagrodą w konkursie jest 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto

(zwana dalej: „Nagrodą”) na realizację zwycięskiego Projektu.

5. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny na stronie www.akademia.psrp.org.pl w

zakładce “Regulamin konkursu”.

6. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa

polskiego.

Uczestnicy konkursu i zespoły

§ 2
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1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest bycie Uczestnikiem Akademii (zwanym

dalej: „Uczestnikiem”).

2. Uczestnicy dobierani są w 5 osobowe zespoły na podstawie danych zebranych przez

Organizatora podczas rejestracji.

3. Nad działaniami zespołu czuwać będzie wskazany przez Organizatora mentor.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich

najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych,

rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z

akceptacją przez niego postanowień niniejszego Regulaminu a także Regulaminu

Akademii

6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatorów do celów

związanych z Konkursem.

7. Uczestnictwo w Akademii oraz złożenie pracy konkursowej są potwierdzeniem

akceptacji niniejszego Regulaminu.

Przebieg konkursu

§ 3

1. Konkurs przeprowadzany jest w dniach 18-24 lipca 2022 roku podczas Akademii.

2. Prezentacja Projektów oraz przedłożenie ich Kapitule konkursowej odbędzie się

dnia 23 lipca 2022 roku podczas finału Konkursu.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 lipca 2022 roku podczas finału Konkursu.

4. W skład Projektu wchodzi:

a. prezentacja multimedialna Projektu oraz jej przedstawienie podczas finału

Konkursu;

b. wniosek o realizację Projektu;

c. kosztorys Projektu zawierający przychody i koszty;

5. Koszt realizacji Projektu nie może być wyższy niż dwukrotność wartości Nagrody.

6. Plan budżetowy Projektu może zakładać wkład zewnętrzny, pod warunkiem, że:
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a. nie jest on wyższy niż 100% wartości Nagrody.

7. Skład kapituły konkursowej określa Organizator. 8. Kapituła konkursowa oceniać

będzie Projekt pod względem:

a. nazwy projektu;

b. wykonalności projektu;

c. innowacyjności;

d. istotności i korzyści dla środowiska akademickiego;

e. przedstawieniu projektu przez zespół;

f. prezentacji multimedialnej;

g. ogólnej oceny wniosku o realizację projektu;

h. przygotowanego kosztorysu.

8. Zwycięski zespół zdobywa Nagrodę.

9. Nagroda może zostać wykorzystana przez zwycięski zespół w terminie

nieprzekraczającym 01.10.2023 r.

10. Wydatek środków pozyskanych w ramach Nagrody musi być odzwierciedlony w

dokumentacji, zgodny z zasadami obowiązującymi w finansach publicznych i

potwierdzony zgodą od Dyrektor Biura Organizacyjnego i Przewodniczącego PSRP.

Zasady uczestnictwa w Konkursie oraz odpowiedzialność

§ 4

1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie zobowiązani są do:

a. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu;

b. przestrzegania zasad Regulaminu Akademii;

c. uczestnictwa we wszystkich szkoleniach, blokach warsztatowych i

spotkaniach wskazanych przez Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu Uczestników

nieprzestrzegających zasad niniejszego Regulaminu.

3. Projekty muszą być autorską koncepcją zespołów. W innym wypadku Organizator
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zastrzega sobie prawo do wyłączenia zespołów z udziału w Konkursie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Projektów

o niskiej jakości technicznej i estetycznej, niezgodnych z tematyką konkursu oraz

zawierających przemoc, treści wulgarne, promujących alkohol i inne używki lub

niespełniających norm obowiązujących w środowisku akademickim.

5. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania Projektów (oznaczonych imionami i

nazwiskami autorów) na stronie konkursu oraz stronach, w mediach i kanałach

społecznościowych należących do niego. Organizator może przekazać informacje o

projekcie do mediów zewnętrznych.

6. Uprawnienia, o których mowa powyżej w ust. 5, przysługują Organizatorom

nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów projektów.

Postanowienia końcowe

§ 5

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu

Cywilnego.

2. Organizator konkursu zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego

regulaminu.
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