Regulamin – Wybory Najmilszej Studentki i Super
Studenta UEK 2019
I. Przepisy ogólne
1. Organizatorem Wyborów Najmilszej Studentki i Super Studenta UEK 2019 jest:
a. Zarząd Juwenaliów UEK 2019, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków,
reprezentowany przez Aleksandrę Zanik,
b. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków,
c. W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań
związanych z organizacją Wyborów czuwają Koordynator Edyta Pawelczyk
oraz określeni Członkowie i Sympatycy Niezależnego Zrzeszenia Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Aleksandra Bajor, Bartłomiej
Budziła, Przemysław Bury, Marta Marzec, Martyna Omielska, Paulina
Zielińska, zwani w regulaminie „Grupą Projektową”.
2. Organizatorzy zobowiązują się do przeprowadzenia Wyborów w sposób zgodny z
Regulaminem.
3. Celem wydarzenia jest zorganizowanie konkursu, polegającego na wyborze
Najmilszej Studentki i Super Studenta UEK. Zwieńczeniem wydarzenia jest koncert.
4. Za ochronę klubu podczas Wydarzenia odpowiedzialni są pracownicy klubu - w tym
pracownicy Agencji zabezpieczających klub.
5. Wejście do klubu „KWADRAT” jest równocześnie zaakceptowaniem powyższego
regulaminu.

II. Uczestnicy
1. Wstęp do klubu mają osoby pełnoletnie lub powyżej 16 roku życia za pisemną zgodą
opiekuna prawnego okazaną przy wejściu podczas kontroli biletów oraz za okazaniem
biletu, wraz z ważną legitymacją (w zależności od rodzaju biletu) między godziną
19:00, a 22:30, dnia 7 maja 2019 r.
2. W przypadku braku dokumentu uprawniającego do ulgi należy uiścić dopłatę do ceny
biletu normalnego.
3. Uczestnik wchodząc na teren wydarzenia zobowiązuje się do przestrzegania
niniejszego regulaminu.

4. Po wyjściu poza teren imprezy bilet traci ważność.
5. Zwroty biletów nie są przyjmowane.
6. Osoby wchodzące na teren lokalu mają obowiązek, na prośbę pracowników klubu,
organizatorów i wolontariuszy okazania dowodu tożsamości lub legitymacji
studenckiej.
7. Osoby wchodzące na teren lokalu mają obowiązek, na prośbę pracowników klubu,
poddać się przeszukaniu bagaży i odzieży w celu wykluczenia wnoszenia na teren
chroniony zabronionych przedmiotów.
8. Do przeszukania upoważnieni są jedynie pracownicy klubu.
9. Zabrania się wnoszenia na teren lokalu: alkoholu, broni, niebezpiecznych
przedmiotów i narzędzi, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
substancji żrących, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz
jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających
na terenie lokalu.
10. Obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych nie
zakupionych w lokalu.
11. Osoby niszczące mienie, zakłócające przebieg odbywającej się na terenie klubu
imprezy, stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego oraz łamiące
ustalenia powyższego regulaminu będą usuwane z terenu lokalu lub ujmowane w celu
przekazania Policji.
12. Na teren klubu „KWADRAT” nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod
wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające
przedmioty określone w punkcie 9, odmawiające poddania się kontroli określonej w
punktach 6 i 7.
13. Osoby przebywające na terenie klubu mają obowiązek stosowania się do zaleceń
organizatorów, wolontariuszy oraz pracowników klubu, mających na celu
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
14. Wejście na backstage mają tylko osoby upoważnione przez organizatora oraz
pracownicy klubu.
15. Grupa Projektowa oraz pracownicy klubu są upoważnieni do nie wpuszczania na
teren klubu osób i wypraszania ich z terenu lokalu bez podania przyczyny.
16. Klub jest objęty monitoringiem wizyjnym. Wejście oznacza zgodę na filmowanie i
fotografowanie uczestników imprezy.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne urazy i kontuzje powstałe podczas
koncertu.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kradzieże dokonane podczas
koncertu.

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 Najmilszej Studentki i Super Studenta UEK 2019 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 7 maja 2019 r. w klubie Kwadrat na ul. Stanisława Skarżyńskiego
1, 31-866 Kraków.
6. Zadaniem kandydatów jest prezentacja swojej osoby przed Jury oraz publicznością.
7. 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.
8. Jury powoływane jest spośród władz Uczelni, pracowników naukowych i
administracyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz przedstawicieli
społeczności studenckiej oraz kultury.
9. Obrady Jury są tajne, a wybór zwycięzców dokonywany jest na podstawie
głosowania.
10. Kandydatów obowiązują zasady wzajemnego poszanowania i tolerancji.
11. Kandydat bierze na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za swoje działania
przez cały czas trwania Wyborów.

12. Kandydat ma obowiązek postępować zgodnie z zasadami Wyborów oraz
Regulaminem Wyborów pod groźbą wykluczenia z Wyborów.

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.

VI. Postanowienia końcowe
1. Udział w Wyborach Najmilszej Studentki oraz Super Studenta UEK oznacza zgodę
uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w celach
dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.
2. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Uczestnicy
wyrażają zgodę na zastosowanie wobec nich postanowień niniejszego Regulaminu.
3. 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.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.
5. Administratorem przetwarzanych danych jest NZS UEK, ul.Rakowicka 27, 31-510
Kraków, REGON:35675846 ; NIP:6762252068, wpisana do rejestru sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie Wydział
XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000169365. W
zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować
pod adresem email: najmilsi@juwenaliauek.pl w tytule wpisując „ochrona danych
osobowych” lub „RODO”
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
realizacji Wyborów Najmilszej Studentki i Super Studenta UEK, zgodnie
z niniejszym Regulaminem, przez okres trwania Wyborów (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO);

7. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późń. zm.) oraz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
8. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

