Regulamin Konkursu „Studencki Nobel 2017”
§ 1. DEFINICJE POJĘĆ
1) Organizator – stowarzyszenie „Niezależne Zrzeszenie Studentów”, mające swoją siedzibę
w Warszawie (kod pocztowy 00-325) przy ulicy Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 21,
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000166951, NIP: 525-19-70069, REGON: 001411432.
2) Zarząd Krajowy Niezależnego Zrzeszenia Studentów - organ wykonawczy, w którego skład
wchodzi
Przewodniczący,
Skarbnik
(Wiceprzewodniczący
ds.
finansowych),
1–6 Wiceprzewodniczących i Sekretarz Generalny.
3) Delegat - osoba z danej Uczelni, która jest członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
4) Centrum Krajowe Konkursu (w skrócie „CKK”) – Delegaci Niezależnego Zrzeszenia Studentów,
którym przewodniczy Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie, mające swoją siedzibę w Krakowie (kod pocztowy 31-510) przy ul. Rakowickiej 27,
będące terenową jednostką organizacyjną Organizatora, wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000169365.
5) Konkurs - Konkurs „Studencki Nobel 2017” organizowany przez Organizatora, przy wsparciu
Centrum Krajowego Konkursu w roku akademickim 2016/2017, składający się z Konkursu
w ramach danych kategorii. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6) Gala Finałowa – gala przyznania nagród uczestnikom Konkursu. O dokładnym terminie Gali
Finałowej określa CKK z miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem oficjalnej strony
internetowej Konkursu, http://studenckinobel.pl.
7) Uczestnik – Student, który zgłosił swoją kandydaturę w Konkursie, spełnił wymagania
określone w § 2.2-3 oraz nie został wykluczony z udziału w Konkursie poprzez stosowną decyzję
Krajowej Komisji Konkursowej, Organizatora bądź Centrum Krajowego Konkursu.
8) Uczelnia – szkoła wyższa działająca na podstawie przepisów ustawy „Prawo o szkolnictwie
wyższym” lub w przypadku uczelni kościelnych na podstawie umowy Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej z władzami odpowiedniego kościoła lub związku wyznaniowego.
9) Kategoria – grupa dziedzin nauki powiązanych tematycznie ze sobą, którą uczestnik wybiera
wypełniając formularz zgłoszeniowy. Wybór kategorii uzależniony jest od preferencji
uczestnika Konkursu. CKK zastrzega sobie prawo do przeniesienia zgłoszenia do innej Kategorii
po uzgodnieniu z Uczestnikiem.
10) Wstępna Komisja Konkursowa („WKK”) - Komisja powoływana w celu wstępnej oceny
osiągnięć Uczestników oraz weryfikacji dokumentów. W skład WKK wchodzą: Delegaci
Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
11) Krajowa Komisja Konkursowa („KKK”) – Komisja powoływana w celu oceny osiągnięć
Uczestników. O jej składzie decyduje CKK.

12) Laureat Konkursu - Uczestnik Konkursu, który oceną Krajowej Komisji Konkursowej zajął
pierwsze miejsce w Konkursie w ramach danej Kategorii.
13) Patron Honorowy – wybrana przez Centrum Krajowe Konkursu osoba fizyczna, osoba prawna,
bądź jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez pisemną informację
wyraziła zgodę na zostanie Patronem Honorowym.
14) Partner – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca zdolności prawnej, która
sponsoruje nagrody lub organizację Konkursu, na podstawie zawartej umowy w formie
pisemnej.
15) Patron Medialny – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca zdolności prawnej,
która wspiera medialnie Konkurs, rozpowszechniając informacje o Konkursie lub też
udostępniając przestrzeń reklamową w celu przekazywania informacji o Konkursie na
podstawie zawartej umowy w formie pisemnej.
16) Administrator Danych – podmiot uprawniony do przetwarzania danych osobowych
Uczestników Konkursu. W niniejszym Konkursie Administratorem Danych jest Niezależne
Zrzeszenie Studentów mające swoją siedzibę w Warszawie (kod pocztowy 00-325) przy ulicy
Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 21, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000166951, NIP: 525-19-70-069, REGON: 001411432.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Konkurs ma na celu:
a) promowanie i nagradzanie najzdolniejszych studentów w kraju oraz ułatwienie im
rozpoczęcia kariery na rynku pracy;
b) rozpowszechnianie
działań
prospołecznych
oraz
propagowanie
nauki
i przedsiębiorczości.
2) Uczestnikiem Konkursu może zostać student uczelni wyższej państwowej lub prywatnej
w Rzeczypospolitej Polskiej, który:
a) jest studentem studiów licencjackich, studiów uzupełniających magisterskich lub studiów
jednolitych magisterskich z wyłączeniem studentów studiów doktoranckich;
b) dostarczył kopię zaświadczenia o posiadaniu statusu studenta wydanego przez Uczelnię;
c) wypełnił formularz konkursowy, znajdujący się na oficjalnej stronie, będący podstawą do
oceny osiągnięć Uczestnika w Konkursie.
3) Uczestnikiem Konkursu nie może być student studiów doktoranckich lub podyplomowych,
chyba, że jest równocześnie studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź studiów
jednolitych magisterskich.
4) Uczestnik nie może zostać nagrodzony za osiągnięcia zgłoszone w poprzednich edycjach
Konkursu.
5) Krajowa Komisja Konkursowa, Organizator bądź Centrum Krajowe Konkursu ma prawo
wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności:

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

niespełnienia wymogów formalnych, o których mowa w § 2.2-4, stwierdzenia obecności
nieprawdziwych danych w formularzu wypełnionym przez Uczestnika czy naruszeń
Regulaminu.
Decyzja o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Konkursie zostanie przekazana Uczestnikowi na
piśmie w terminie do 10 dni po jej podjęciu przez CKK, wraz ze stosownym uzasadnieniem
podstaw do wykluczenia Uczestnika. Od decyzji CKK nie przysługuje odwołanie.
Zgłoszenia Uczestników do Konkursu przyjmowane są od 15.03.2017 r. do 15.04.2017 r. CKK
zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o przedłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń do
Konkursu. Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą poddawane ocenie.
Przewidywany termin na odbiór nagrody wynosi 30 dni liczonych od dnia, w którym odbyła się
Gala Finałowa. Informacja o miejscu i sposobie odbioru nagrody zostanie przekazana drogą
elektroniczną bezpośrednio do Laureata Konkursu. Po upływie tego terminu, nagrody
przechodzą na własność CKK.
Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu potwierdza i oświadcza, że:
a) dobrowolnie przystępuje do Konkursu;
b) zapoznał się i zaakceptował w całości treść Regulaminu;
c) podane przez niego dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
d) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
e) zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane
przez Administratora Danych w celu:
a) realizacji Konkursu;
b) wyłonienia zwycięzców Konkursu;
c) przyznania nagród zwycięzcom Konkursu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie
nagrody w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu 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 Konkursu wyraża tym samym
zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz
znalezienia się w Katalogu Uczestników udostępnianego Partnerom Konkursu.
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.).

§ 3. KONKURS GŁÓWNY
1) Uczestnik zgłasza się do Konkursu poprzez formularz, o którym mowa w § 2.2c. Formularze
zostaną wstępnie zweryfikowane przez WKK, a następnie ocenione. Punkty zostaną
przydzielone według Kryteriów, umieszczonych na oficjalnej stronie Konkursu.
2) Uczestnik wybiera Kategorię zgodnie z dziedzinami, w których dysponuje odpowiednimi
osiągnięciami. Może być ona inna niż deklarowany kierunek studiów.
3) Liczba punktów przyznawana danemu Uczestnikowi obliczana jest na podstawie Formularza
Konkursowego w oparciu o Kryteria Konkursu. Oba dokumenty stanowią załączniki do
niniejszego Regulaminu.
4) Wyróżnienia dla najlepszych uczestników w każdej Kategorii przyznawane są na podstawie
punktacji ułożonej malejąc, co do liczby punktów.
5) Jeżeli w danej Specjalności nie wpłynie żadne zgłoszenie spełniające wymogi formalne
określone w § 2.2-4 wówczas w tej Kategorii nie zostaje wybrany Laureat Konkursu.
6) Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przesłania elektronicznie potwierdzeń wszystkich
osiągnięć zadeklarowanych w formularzu zgłoszeniowym. Na przesłanie potwierdzeń
uczestnicy mają 7 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego. W przypadku nieotrzymania
ww.
dokumentów
CKK
ma
prawo
podjąć
decyzję
o wykreśleniu Uczestnika z Konkursu. CKK ma prawo do wglądu w oryginały dokumentów
przesłanych drogą elektroniczną. Uczestnik ma obwiązek dostosować się do wymagań
ogłoszonych kategorii przez CKK.
7) Najlepsza dziesiątka Uczestników Konkursu z danej Kategorii zobowiązana jest do przesłania
do Centrum Krajowego Konkursu prezentacji multimedialnej zawierającej dane osobowe,
informacje o osiągnięciach zgłoszonych w Konkursie oraz autoprezentację wraz z klauzulą ze
zgodą do przetwarzania danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych na potrzeby Konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.).” do dnia 1
maja 2017 roku.
8) Centrum Krajowe Konkursu ma obowiązek powiadomienia dziesięciu najlepszych Uczestników
z danej Kategorii o zakwalifikowaniu do dalszej części Konkursu i konieczności nadesłania przez
nich prezentacji lub filmiku, o których mowa w § 3.7 nie później niż do dnia 25 kwietnia 2017
r. Wraz z powyższą prośbą zostaną przesłane informacje odnośnie wymogów prezentacji, o
której mowa w § 3.7.
9) KKK po otrzymaniu dokumentów potwierdzających osiągnięcia dziesięciu najlepszych
Uczestników z danej Kategorii oraz po wysłuchaniu ich osobistych prezentacji
(z zastrzeżeniem w § 3.7), dokonuje wyboru Laureatów Konkursu. Dla każdej Kategorii zostanie
przyznane I, II oraz III miejsce.

§ 4. KRYTERIA WYBORU LAUREATÓW
1) Przy wyborze Laureatów brane są pod uwagę w szczególności: aktywność naukowa, społeczna
oraz artystyczna, w tym m.in. udział w warsztatach, sympozjach, konferencjach, praktyki,
staże, działalność w kołach naukowych, uczestnictwo w wymianach międzynarodowych, prace
badawcze, publikacje, referaty, współpraca z prasą naukową, redagowanie gazet, działalność
w samorządzie studenckim i organizacjach studenckich, fundacjach i stowarzyszeniach.
Szczegółowe kryteria oceniania stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.
2) Przy ocenie Uczestników brane są pod uwagę osiągnięcia z etapów studiów, które zostały
określone w formularzu (z wyłączeniem osiągnięć na studiach doktoranckich
i podyplomowych).

§ 5. NAGRODY ORAZ WYRÓŻNIENIA
1) Laureaci oraz wyróżnieni otrzymają dyplomy potwierdzające uzyskane tytuły.
2) Laureaci mogą otrzymać nagrody pieniężne lub rzeczowe i inne.
3) Nagrody w Konkursie mają charakter uznaniowy.
§ 6. ODWOŁANIE
1) Od decyzji KKK, Organizatora oraz Centrum Krajowego Konkursu Uczestnikom nie przysługuje
odwołanie, co wynika z §5.3 .

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem bankowym na wskazany przez Uczestnika
rachunek bankowy w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia ogłoszenia wyników
Konkursu.
2) Wartość nagrody pieniężnej w Konkursie stanowi przychód Laureata Konkursu, który podlega
opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Nagroda pieniężna zostanie
wypłacona przez Organizatora po potrąceniu przez Organizatora należnego podatku, który
zostanie odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego. Nagroda rzeczowa zostanie
wydana po uiszczeniu przez Laureata Organizatorowi należnego podatku dochodowego.

3) Nad przebiegiem Konkursu oraz koordynacją bieżących zadań czuwa CKK, które działa
z upoważnienia Organizatora.
4) Niezależne Zrzeszenie Studentów nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania
Partnerów.
5) Wiążące dla Uczestników informacje, decyzje oraz postanowienia ogłaszane będą za
pośrednictwem poczty elektronicznej z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
6) Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się, iż w razie otrzymania nagrody,
nieodpłatnie udzieli Organizatorowi zgody na opublikowanie swojego wizerunku oraz danych
osobowych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, Uczelnia, rok oraz kierunek studiów w
środkach masowego przekazu wraz z informacją o Konkursie i wygranej.
7) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, poprzez umieszczenie stosownej
informacji na stronie Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w
Konkursie.
8) W kwestiach nieobjętych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

