Regulamin - Zmagania Wydziałów
§1
1. Organizatorem Zmagań Wydziałów UEK 2019 jest:
a. Zarząd Juwenaliów UEK 2019, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków,
reprezentowany przez Aleksandrę Zanik,
b. Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zwany dalej
organizatorem,
c. W imieniu wyżej wymienionych organizatorów nad prawidłowym przebiegiem
wszystkich działań związanych z organizacją Zmagań czuwają: Koordynator
Maria Bartkowska oraz określeni Członkowie i Wolontariusze Parlamentu
Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Przemysław Szot,
Bartosz Kościółek, Joanna Trzeciak, Artur Piotrowicz, Julia Mrozowska,
Jakub Łyczko oraz Gabriela Wacławik.
2. Regulamin określa zasady Zmagań Wydziałów, zwanej dalej Zmaganiami
3. Zmagania odbywają się 8 maja 2019 roku na terenie Kampusu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie.
§2
1. W

Zmaganiach

mogą

wziąć

udział

pracownicy i

studenci

Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie.
2. Każdy wydział Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie posiada swoją drużynę.
3. Drużyny składają się z 7 studentów i 1 pracownika Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie
4. Rekrutacja dla studentów trwa od 20 marca do 17 kwietnia 2019 roku.
5. Rekrutacja dla studentów odbywa się poprzez formularz elektroniczny, do którego
odnośnik zostanie umieszczony na wydarzeniu oraz Fanpage’u na portalu
społecznościowym Facebook w dniu rozpoczęcia rekrutacji.
6. Dokonać zgłoszenia można także przez formularz w wersji papierowej, który będzie
dostępny na standach promocyjnych Zmagań Wydziałów.
7. Pracownicy biorący udział w Zmaganiach wybierani są przez Koordynatora.

8. Jeden student może dokonać jednego zgłoszenia.
9. Zakwalifikowani do udziału studenci zostaną o tym fakcie poinformowani drogą
elektroniczną.
§3
1. Drużyny biorą udział w konkurencjach przygotowanych i przeprowadzanych przez
organizatorów wymienionych w §1 ust. 1.
2. Drużyny oceniane są przez Jury, którego skład zostanie podany do informacji po
zakończeniu rekrutacji drogą elektroniczną.
3. Szczegółowy tryb, zasady i sposób oceniania konkurencji zostaną określone w
osobnym regulaminie opublikowanym po zakończeniu rekrutacji.
§4
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie krzywdy powstałe wskutek
niestosowania się przez uczestników do niniejszego Regulaminu oraz do regulaminu,
o którym mowa w §3 ust.3.
2. Udział w Zmaganiach Wydziałów jest równoznaczny ze zgodą uczestnika na
bezpłatne

wykorzystanie

jego

wizerunku

przez

Organizatora

w

celach

dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne urazy i kontuzje powstałe podczas
wydarzenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji drużyny lub zawodnika bez
podania przyczyny.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydujący głos mają
Organizatorzy.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kradzieże dokonane podczas
wydarzenia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i interpretacji niniejszego Regulaminu.
§5

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
realizacji Zmagań, zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez okres trwania Zmagań
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2. 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”).
3. 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.
4. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Zmagań jest jednoznaczne
z zaakceptowaniem przez Uczestnika Regulaminu.

