Regulamin Wyborów Najmilszej Studentki i Super Studenta UEK
2017
I. Przepisy ogólne
1. Organizatorem Wyborów Najmilszych Studentów UEK 2017 jest:
a. Zarząd Juwenaliów UEK 2017, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, reprezentowany przez Edytę
Śladowską,
b. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków, zwane w dalszej części regulaminu Organizatorem.
c. W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań związanych z
organizacją Wyborów czuwają Koordynator Dagmara Kułagowska oraz określeni Członkowie i
Sympatycy Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:
Aleksandra Biadała, Aneta Dutka, Angelika Ochońska, Filip Piszczek, Agnieszka Rolińska, Marcin
Wątroba, zwani w regulaminie „Grupą Projektową”.
2. Organizatorzy zobowiązują się do przeprowadzenia Wyborów w sposób zgodny z Regulaminem.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 27 kwietnia 2017 roku od godziny 19:00 do zakończenia
wydarzenia.
4. Celem wydarzenia jest zorganizowanie konkursu, polegającego na wyborze Najmilszej Studentki
oraz Super Studenta UEK. Zwieńczeniem wydarzenia jest koncert.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku
wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację konkursu. W przypadku zmian w
regulaminie uczestnicy zostaną o nich poinformowani.

II. Uczestnicy
1. Wstęp na wydarzenie mają osoby pełnoletnie lub osoby z opiekunem prawnym, które ukończyły 16
lat, za okazaniem biletu wraz z ważną legitymacją studencką (w zależności od rodzaju biletu) dnia 27
kwietnia 2017 r.
2. Wstęp na wydarzenie jest możliwy od godziny 19:00 do godziny 22:00
3. Uczestnik wchodząc na teren wydarzenia zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego
regulaminu.
3. Na teren wydarzenia obowiązuje zakaz wnoszenia napojów oraz artykułów spożywczych nie
zakupionych w Klubie Studenckim Kwadrat.
4. Kandydat bierze na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za swoje działania przez cały
czas trwania Wyborów.

5. Kandydat ma obowiązek postępować zgodnie z zasadami Wyborów oraz Regulaminem Wyborów
pod groźbą wykluczenia z Wyborów.
6. Kandydatów obowiązują zasady wzajemnego poszanowania i tolerancji.

III. Zgłaszanie kandydatur
1. Kandydatury należy zgłaszać poprzez formularz zapisów oraz podczas standów zgłoszeniowych na
terenie Kampusu UEK. Zgłaszać można swoją kandydaturę lub kandydaturę innej osoby.
2. Kandydaci będą informowani o dalszym postępowaniu droga e-mailową lub telefonicznie.

IV. Zasady Wyborów
1. Pierwszym etapem wyborów Najmilszych Studentów UEK 2017 są prawybory, które odbywają się
w formie głosowania na kandydatów na portalu Facebook oraz w urnach rozmieszczonych na terenie
Kampusu UEK.
2. W prawyborach wybranych zostaje 10 kandydatów, którzy przechodzą do etapu właściwego,
zwanego dalej Wyborami.
3. Podczas Wyborów kandydaci otrzymają wszelkie niezbędne informacje do udziału w Wyborach.
4. Niepojawienie się na Wyborach równoznaczne jest z rezygnacją z kandydatury.
5. Wybory odbędą się 27 kwietnia 2017 r. w klubie Kwadrat na ul. Stanisława Skarżyńskiego 1,
31-866 Kraków.
5. Zadaniem kandydatów jest prezentacja swojej osoby przed Jury oraz publicznością.
3. Jury w swojej ocenie zwraca uwagę na całościową prezentację, ze szczególnym uwzględnieniem
sposobu wypowiedzi, kultury osobistej, poczucia humoru, zachowania na scenie, oryginalności oraz
dostosowania się do reguł podanych przez organizatorów.
5. Jury powoływane jest spośród władz Uczelni, pracowników naukowych i administracyjnych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz przedstawicieli społeczności studenckiej oraz
kultury.
6. Obrady Jury są tajne, a wybór zwycięzców dokonywany jest na podstawie głosowania.

V. Nagrody
1. Nagrodę główną otrzymują kandydaci, którzy zajmą pierwsze miejsce.
2. Osoby, które zajmą pierwsze miejsca otrzymują tytuł Najmilszej Studentki i Super Studenta UEK
oraz nagrody rzeczowe.
3. Odbiór nagród zobowiązuje zwycięzców do udziału w Wyborach Super Studenta Krakowa oraz
Wyborach Najmilszej Studentki Krakowa.

4. Dodatkową nagrodę, tzw. Nagrodę Publiczności, otrzymuje kandydat wybrany przez publiczność
podczas Wyborów w drodze głosowania.

