
REGULAMIN KONKURSU 
PLEBISCYT „STUDENCKIE PASJE NA WNPiD” 2023 

ORGANIZATORZY 

§1 

Organizatorem konkursu Plebiscyt „Studenckie Pasje na WNPiD”, zwanego dalej „konkursem” jest 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

§2 

Fundatorem nagrody jest Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. 

UCZESTNICY 

§3 

Uczestnikami konkursu mogą zostać wyłącznie osoby posiadające status studenta studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych, I bądź II stopnia Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

§4 

W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które bezpośrednio lub pośrednio uczestniczą w 

przygotowywaniu i prowadzeniu konkursu. 

CZAS TRWANIA KONKURSU 

§5 

Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2023 roku i kończy się 5 czerwca 2023 roku. 

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą do 31 marca 2023 roku. 

Finał konkursu wraz z ogłoszeniem wyników odbędzie się 5 czerwca 2023 roku. 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

§6 

Zgłoszenie do ,,konkursu” odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod 
linkiem https://forms.office.com/e/3H1ywncuhR 

 

NAGRODY 

§7 

Głównymi nagrodami w konkursie jest pakiet gadżetów od Wydziału, a także przygotowanie 

reportażu nt. nagrodzonej pasji, na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Wydziału. 

Publikacje informacji o laureatach konkursu odbywać się będą w miesiącach lipiec-wrzesień 2023 

roku. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

§8 

Warunkiem uczestnictwa w plebiscycie jest wypełnienie formularza i przesłanie wraz z formularzem 

https://forms.office.com/e/3H1ywncuhR


prac konkursowych w formie plików multimedialnych oraz spełnienie wszelkich wymagań zawartych i 
opisanych w §3. 

 

PRACE KONKURSOWE 

§9 

Praca konkursowa zgłaszana w formularzu musi zawierać opis pasji uczestnika oraz załączone pliki 
multimedialne. 

Plikami multimedialnymi przedstawiającymi pasje mogą być zarówno zdjęcia, materiały wideo, czy 
inne formy, które przedstawiają pasję uczestnika. 

Praca konkursowa nie może promować wulgaryzmów, języka nienawiści oraz wszelkich jej form. 

 

OCENA ZADAŃ 

§10 

Zadania będą oceniane przez powołaną do tego celu Komisję. 

§11 

Komisję tworzą pracownicy WNPiD UAM i przedstawiciel Rady Samorządu Studentów WNPiD UAM. 

§12 

Komisja ocenia prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

• Unikatowy charakter pasji/zainteresowania: 0-5 pkt; 

• Sposób przedstawienia pasji: 0-10 pkt; 

• Sukcesy i osiągnięcia związane z pasją: 0-8 pkt; 

Ocena będzie stanowiła średnią arytmetyczną sumy przyznanych punktów przez każdego z członków 

Komisji. 

§13 

Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przedstawienia rozwiązań w wyznaczonym terminie. 

§14 

Decyzja o wyborze zwycięzców jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§15 

Organizatorzy konkursu „Studenckie Pasje” zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie 

trwania konkursu, po wcześniejszym poinformowaniu uczestników o planowanych zmianach. 

§16 

Interpretacji regulaminu oraz wszystkich innych kwestii nieuregulowanych ww. regulaminem, 

dokonuje organizator konkursu. 
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