
Regulamin Akcji 

 „Moja Uczelnia we wspomnieniach - z łezką w oku i na wesoło” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem Akcji jest Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni 

działający przy aprobacie Prorektora ds. Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu oraz przy współpracy Działu Marketingu i Komunikacji. 

Akcja odbywa się pod patronatem: 

JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

Wydawnictwa UPP 

Stowarzyszenia Absolwentów UPP.  

1.2. Celem Akcji jest: 

• utrwalenie wspomnień o Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zwłaszcza o jego 

nauczycielach, pracownikach i studentach, 

• popularyzacja wiedzy o działalności Uniwersytetu oraz aktywnościach jego 

społeczności w latach minionych oraz obecnie. 

1.3.  Przedmiotem Akcji jest przygotowanie pracy w formie: 

• autorskiego opowiadania,  

• żartu,  

• fraszki,  

• rysunku, w tym również satyrycznego. 

(mile widziana dokumentacja fotograficzna i faktograficzna opisywanych osób, miejsc i 

wydarzeń). 

1.4. Prace powinny być oryginalne, przywodzące fakty, osoby i miejsca związane z 

Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.  

1.5. Nadesłane prace będą publikowane sukcesywnie w materiałach informacyjno-

promocyjnych Uniwersytetu, w Internecie, w środkach masowego przekazu, w innych 

materiałach wydawanych w formie drukowanej, elektronicznej i cyfrowej. Efektem 

końcowym Akcji będzie publikacja opracowania zbiorczego - książki.  

1.6. Ogłoszenie o Akcji oraz Regulamin będą dostępne na stronie: www.up.poznan.pl oraz na 

oficjalnym profilu FB Uczelni @uppoznanofficial. 

 

http://www.up.poznan.pl/


§ 2 Zasady uczestnictwa, terminarz i forma pracy 

2.1. Akcja kierowana jest zarówno do osób, które związane są obecnie z Uczelnią (pracują, 

studiują), jak i do pracowników emerytowanych, których wspomnienia są szczególnie 

cenne. 

2.2. W Akcji mogą uczestniczyć pełnoletni członkowie społeczności akademickiej 

(pracownicy, studenci, doktoranci) zamieszkujący teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

osoby spoza kraju, pod warunkiem udokumentowania związku z Uniwersytetem 

Przyrodniczym w Poznaniu. 

2.1. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne. 

2.2. Uczestnicy mogą zgłaszać dowolną liczbę prac. 

2.3. Zgłoszenie powinno zawierać prace w postaci opowiadania, anegdoty, rymowanki, 

wiersza lub grafiki1. (Karta zgłoszenia, załącznik nr 1). 

2.4. Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres: magdalena.kozera@up.poznan.pl 

lub: marketing@up.poznan.pl, w terminie wynikającym z czasu trwania poszczególnych 

etapów tj.: 

• I etap - do 20 października 2020 roku do godz. 23:59, 

• II etap – do 20 kwietnia 2021 roku do godz. 23:59, 

• III etap – do 20 października 2021 roku do godz. 23:59, 

• IV etap - do 30 kwietnia 2022 roku do godz. 23:59. 

2.5. Informacji w sprawie Akcji udziela Dział Marketingu i Komunikacji UPP (nr tel. 8487084 

e-mail: marketing@up.poznan.pl) oraz Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej 

Odpowiedzialności Uczelni – Magdalena Kozera-Kowalska (nr tel. 61 848 71 20, e-mail: 

magdalena.kozera@up.poznan.pl). 

2.6. Wszystkie prace zgłoszone do Akcji przechodzą na własność Organizatora. 

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji projektów 

niezgodnych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub takich, które z innych względów 

nie nadają się do publicznej prezentacji i rozpowszechniania.  

2.8. Uczestniczka/Uczestnik Akcji, wysyłając swoje wspomnienie, oświadcza, że posiada pełne 

i nieograniczone prawo autorskie do sposobu jej przedstawienia w postaci nadesłanego 

opowiadania, żartu, fraszki lub rysunku, w tym również satyrycznego, a praca ta nie narusza 

wszelkich dóbr osobistych i materialnych osób trzecich. 

                                                           
1 W jednej z dopuszczalnych technik wraz z krótkim opisem zawierającym główną ideę pracy graficznej. W 

przypadku komputerowego projektu prosimy również załączyć plik graficzny, najlepiej w formie wektorowej.  



2.9. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających 

z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, osobą 

wyłącznie zobowiązaną do zaspokojenia wszelkich roszczeń jest uczestnik konkursu.  

2.10. Zgłaszając prace w ramach Akcji, uczestnik składa oświadczenie (załącznik nr 2). 

2.11. Uczestnik/Uczestniczka wyraża zgodę na:  

• bezpłatne, publiczne wykorzystanie przez Organizatora zgłoszonych prac oraz 

wykorzystanie ich m.in. w celach informacyjno-promocyjnych wskazanych w § 1 ust. 

2 niniejszego Regulaminu;  

• nabycie przez Organizatora prawa do korzystania z prac będących przedmiotem 

konkursu na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231);  

• przeniesienie na Organizatora całości praw autorskich do zgłoszonych prac bez 

żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich wskazanych powyżej 

polach eksploatacji;  

• wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich na wszystkich 

wskazanych powyżej polach eksploatacji.  

2.12. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się na każdym z etapów konkursu 

z wybranymi uczestnikami drogą e-mailową lub telefoniczną.  

  

§ 3 Nagrody 

3.1. Nadesłane prace zgłoszone w ramach Akcji „Moja Uczelnia we wspomnieniach - z łezką 

w oku i na wesoło” na każdym jej etapie wezmą udział w losowaniu nagród - upominków.  

3.2. Jednocześnie po zakończeniu każdego z etapów przeprowadzony zostanie plebiscyt 

czytelników, którego celem jest wyłonienie, w drodze głosowania na FB oraz za pomocą 

głosowania na stronie www.puls.edu.pl/sou, najciekawszej pracy w jednej z dwóch 

kategorii tj.: 

I - najwięcej wzruszeń, 

II – najwięcej uśmiechu. 

3.3. Ogłoszenie wyników losowania oraz plebiscytu czytelników nastąpi nie później niż do 30 

dni po upływie terminu zgłaszania prac w każdym etapie.  

3.4. Wylosowani i wyróżnieni w plebiscycie autorzy zostaną powiadomieni pocztą 

elektroniczną lub w korespondencji tradycyjnej. Informacja zostanie również opublikowana 

na stronie internetowej: www.up.poznan.pl.  



 

§ 4 Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do zgłoszonych 

prac 

4.1. W Akcji mogą brać udział jedynie prace będące wynikiem indywidualnej pracy 

uczestników, nienaruszające praw i dóbr osób trzecich oraz wolne od wad prawnych. 

4.2. Uczestnik, zgłaszając pracę w ramach Akcji, jest zobowiązany do złożenia pisemnego 

oświadczenia o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych do pracy, które 

zawiera Karta zgłoszenia (Załącznik nr 2).   

4.3. Z chwilą zgłoszenia prac w ramach Akcji Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z prac 

przez Organizatora dla celów przewidzianych w jej regulaminie.  

4.4. Z chwilą zakończenia każdego z etapów następuje ostateczne przeniesienie praw 

autorskich majątkowych (tj. praw do korzystania i rozporządzania pracą na wszystkich 

znanych w tej dacie polach eksploatacji w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych), na Organizatora Akcji „Moja Uczelnia we 

wspomnieniach - z łezką w oku i na wesoło” w tym w szczególności do:  

a) utrwalania na dowolnych nośnikach,   

b) zwielokrotniania na dowolnych nośnikach,  

c) wprowadzania do pamięci komputera,  

d) opracowania, w szczególności tłumaczenia na dowolne języki, oraz korzystania i 

rozporządzania takimi opracowaniami bez konieczności uzyskiwania odrębnej 

zgody i bez konieczności zapłaty odrębnego wynagrodzenia;  

e) wprowadzania do sieci komputerowych i sieci multimedialnych (w tym do 

Internetu),  

f) udostępniania w taki sposób, aby każdy miał do niej dostęp w wybranym przez 

siebie miejscu i czasie,  

g) publikacji, a także wszelkich informacji dotyczących tworzenia dokumentacji, jej 

treści lub formy oraz sposobu wytworzenia za pomocą dowolnej techniki, bez 

względu na sposób publikacji, medium, nakład i liczbę wydań,  

h) wykorzystania w działalności promocyjnej, reklamowej i informacyjnej dotyczącej 

UPP i jego działalności, bez względu na formę i zasięg tejże.  

4.5. Na warunki wskazane w ust. 3., 4., Uczestnik Akcji wyraża zgodę przez przystąpienie do 

konkursu.  

 

 



§ 5 Postanowienia końcowe 

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w Regulaminie. 

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Akcji na każdym jego etapie, a w 

szczególności w przypadku, gdy nie wpłynie żadna praca lub gdy żadna z dostarczonych 

prac nie spełni warunków Regulaminu.  

5.4. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

 


