
Regulamin konkursu „Moje studia w pandemii” #studiawpandemii 

 

1. Organizator: 

Organizatorem Konkursu na felieton reporterski pod nazwą „Moje studia w pandemii” 

#studiawpandemii jest Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, 80-308 

Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51. 

2. Zasady udziału w Konkursie określa niniejszy Regulamin: 

 Konkurs odbywa się w terminie od 1 października do 22 listopada 2020 roku.  

Nagrodami w Konkursie są:  

I nagrodą w konkursie „Moje studia w pandemii” jest 1,5 godzinna konsultacja na 

tematy literackie ze znaną pisarką Izabelą Morską przy kolacji na tarasie widokowym 

Olivia Star Top 32. piętro oraz 5 książek reporterskich i książek polskich i 

zagranicznych pisarzy m.in. noblistów . 

II nagroda: 1 dwuosobowy bilet z konsumpcją (pizza) na taras widokowy Olivia Star 

Top oraz 4 książki reporterskie i książki polskich i zagranicznych pisarzy m.in. 

noblistów 

III nagroda 1 dwuosobowy bilety z konsumpcją (pizza) na taras widokowy Olivia Star 

Top oraz 3 książki reporterskie i książki polskich i zagranicznych pisarzy m.in. 

noblistów. 

Fundatorem Nagród na tarasie widokowym jest Olivia Star Top Sp. z o.o.  

 Przedmiotem Konkursu „Moje studia w pandemii” #studiawpandemii jest felieton 

reporterski i zdjęcie w formacie jpg. na Instagram @filologicznyug 

3. Warunki uczestnictwa: 

 Uczestnikami Konkursu mogą być obecni studenci i doktoranci Uniwersytetu 

Gdańskiego 

 Podanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa profilu na 

Instagramie, jeśli Uczestnik taki posiada) jest dobrowolne, ale niezbędne do 

udziału w konkursie oraz publikacji pracy w mediach społecznościowych Wydziału 

Filologicznego UG.  

 Zgłoszenie swojej pracy do udziału w konkursie jest równoznaczne ze złożeniem 

przez Uczestnika oświadczenia, że: 

a. Zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie 

określone w niniejszym Regulaminie. 



b. Wyraża zgodę na publikację swojego felietonu reporterskiego przesłanego na 

Konkurs „Moje studia w pandemii” #studiawpandemii w mediach 

społecznościowych administrowanych przez Wydział Filologiczny oraz na stronie 

internetowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego: www.fil.ug.edu.pl 

c. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i w zakresie związanym z 

promocją Konkursu „Moje studia w pandemii” przez Wydział Filologiczny 

Uniwersytetu Gdańskiego 

d. Wyraża zgodę na wykorzystanie przez Wydział Filologiczny swojego wizerunku 

jako Uczestnika Konkursu. 

4. Kryteria oceny prac: 

Głównym kryterium ocen dokonanych przez Jury Konkursu są: 

 Forma tekstu felieton reporterski, który mieści się w jednym instagramowym 

wpisie (1800-2000 znaków) 

 Zalety warsztatowe (różnorodność języka, wyczucie frazy, zaskakująca pointa) i 

językowe (poprawne i świadome używanie języka polskiego) 

 Zgodność z tematem konkursu 

 Ciekawa interpretacja tematu. 

W skład Jury wchodzą: dr hab. Izabela Morska, pisarka, wykładowczyni w Instytucie 

Anglistyki i Amerykanistyki na Wydziale Filologicznym UG; dr hab. Joanna Jereczek-

Lipińska, prof. UG, prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju na Wydziale 

Filologicznym; dr Anna Malcer-Zakrzacka, przedstawicielka promocji Wydziału 

Filologicznego. 

Uczestnikom nie przysługuje prawo reklamacji od postanowień Jury. 

5. Zasady Konkursu: 

W Konkursie przyznane zostaną trzy nagrody: pierwsza, druga i trzecia.  

Nagrodami w Konkursie są:  

I nagrodą w konkursie „Moje studia w pandemii” jest 1,5 godzinna konsultacja na 

tematy literackie ze znaną pisarką Izabelą Morską przy kolacji na tarasie widokowym 

Olivia Star Top 32. Piętro oraz 5 książek reporterskich i książek polskich i 

zagranicznych pisarzy m.in. noblistów . 

II nagroda: 1 dwuosobowy bilet z konsumpcją (pizza) na taras widokowy Olivia Star 

Top oraz 4 książki reporterskie i książki polskich i zagranicznych pisarzy m.in. 

noblistów 
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III nagroda 1 dwuosobowy bilet z konsumpcją (pizza) na taras widokowy Olivia Star 

Top oraz 3 książki reporterskie i książki polskich i zagranicznych pisarzy m.in. 

noblistów. 

Fundatorem Nagród na tarasie widokowym jest Olivia Star Top Sp. z o.o.  

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich nagród oraz zmiany 

miejsca i formy odbycia pierwszej nagrody na on-line w związku z sytuacją 

epidemiologiczna. 

Jeden Uczestnik Konkursu może przesłać nad adres organizatora Konkursu 

malcer@ug.edu.pl z dopiskiem w tytule #studiawpandemii: 

 tylko jeden napisany osobiście, nienaruszający praw osób trzecich felieton, 

do którego przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste 

i majątkowe. Felieton powinien opisywać „Moje studia w pandemii” zdarzenia 

i osoby z nimi związane. Na zakończenie tekstu felietonu reporterskiego należy 

dołączyć hashtagi główny: #studiawpandemii oraz pozostałe: #filologicznyug, 

#nafilologicznym #komisjaeuropejska (Inspiracją naszego konkursu jest konkurs 

#małekroki zorganizowany przez Komisję Europejską przedstawicielstwo w 

Polsce). Uczestnik Konkursu może także dołączyć inne hashtagi, które najlepiej 

opisują treść felietonu. 

 jedno zdjęcie lub grafikę będącą ilustracją do felietonu reporterskiego należy 

przesłać w formacie jpg. Jeśli na zdjęciu przesłanym wraz z felietonem 

reporterskim będzie pokazana osoba trzecia, Uczestnik Konkursu zobowiązany 

jest do przesłania wraz z pracą konkursową skanu zgody podpisanej przez tę 

osobę (formularz na stronie Organizatora www.fil.ug.edu.pl) na dysponowanie jej 

wizerunkiem przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego na potrzeby 

Konkursu.  

Wybrane felietony reporterskie nadesłane na Konkurs zostaną opublikowane w 

mediach społecznościowych administrowanych przez Wydział Filologiczny UG oraz 

na stronie Wydziału Filologicznego www.fil.ug.edu.pl. 

We wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie ostateczną i 

nieodwołaną decyzję podejmuje Organizator.  

6. Prawa autorskie: 

 Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie 

(przesłanie pracy konkursowej drogą elektroniczną) oświadcza, że przysługują 
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mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do tekstu felietonu reporterskiego 

oraz zdjęcia lub grafiki będącej ilustracją do tekstu. 

 Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone w czasie i 

przestrzeni rozpowszechnianie jego felietonu reporterskiego w sposób określony 

w niniejszym Regulaminie przez Wydział Filologiczny. 

 Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Wydział Filologiczny 

swojego wizerunku jako uczestnika w celach i w zakresie związanym z promocją 

projektów realizowanych przez Wydział Filologiczny UG. 

 Uczestnik Konkursu zapewnia, że nie będzie dochodzić od Wydziału 

Filologicznego wynagrodzenia za korzystanie z felietonu reporterskiego 

przesłanego na Konkurs „Moje studia w pandemii” #studiawpandemii zgodnie z 

niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za 

rozpowszechnianie tekstu na stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 

 Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs prac, 

które przechodzą na własność Wydziału Filologicznego z chwilą otrzymania przez 

niego zgłoszenia do udziału w Konkursie.  

 Dostarczenie pracy Organizatorowi jest równoznaczne z przekazaniem własności 

dzieł oraz majątkowych praw autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy o 

prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) do 

nich na rzecz Organizatora, jak również zgody na publikację prac. 

7. Dane osobowe: 

 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Wydział 

Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51. 

 Dane osobowe Uczestników będą gromadzone tylko na serwerach Uniwersytetu 

Gdańskiego, przetwarzane w celu i w zakresie związanym z organizacją i 

przeprowadzeniem Konkursu „Moje studia w pandemii” #studiawpandemii 

 Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich 

poprawiania. 

 Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres trwania Konkursu 

do momentu wyłonienia laureatów i przekazania nagród. 

8. Postanowienia końcowe 

 Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: malcer@ug.edu.pl 
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 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana 

Regulaminu wchodzi w życie w momencie publikacji tej zmiany na stronie 

internetowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 


