
Regulamin konkursu projektów Wydziałowych Koszulek Kortowiadowych
2023

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na projekt „Wydziałowych Koszulek Kortowiadowych 2023” jest

Fundacja Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, z siedzibą i

adresem: ul. Kanafojskiego 1/06, 10-722 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323881, NIP 739-373-26-88, REGON

510934506, reprezentowaną przez:

a. Prezesa Fundacji – Tomasza Wierzejskiego

b. Wiceprezesa Fundacji – Pawła Reczkowskiego

c. Sekretarza Fundacji – Tymoteusza Tyrajskiego

zwanym (-ą) dalej Organizatorem.

2. Celem konkursu jest wyłonienie najpopularniejszych projektów koszulek festiwalowych na
Wydziałach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwanym dalej Wydziałem.

§2
Warunki konkursu

1. Uczestnicy:

a. Projekty Koszulek Kortowiadowych może zgłaszać każda osoba fizyczna.

b. Każda osoba może zgłosić maksymalnie 3 projekty w każdej z 16 kategorii. Lista
kategorii stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

c. W głosowaniu nad projektem koszulki mogą wziąć udział osoby, które posiadają
konto w serwisie społecznościowym Facebook.

2. Wybór projektu:
a. Wymogi kwalifikacyjne projektów:

I. maksymalnie 3 jednolite kolory (paleta kolorów CMYK)

II. projekt powinien zostać stworzony na tle przezroczystym (docelowym
tłem jest kolor materiału koszulki)

III. format A3

IV. przygotuj dwa pliki:

1. nazwawydzialu_PANTONE – plik w formacie PDF z kolorami z
palety CMYK, zapisany w całości w krzywych, plik nie powinien
mieć spłaszczonych warstw ani żadnych dodatkowych elementów
rastrowych

2. nazwawydzialu - plik poglądowy w formacie JPG z naniesionym
tłem w kolorze koszulki

V. projekt nie powinien przedstawiać treści wulgarnych, pornograficznych,
propagandowych ani być plagiatem

VI. projekt powinien nawiązywać do danego wydziału



VII. autor projektu odpowiada za treści zamieszczone w projektach
zgłoszonych do konkursu

VIII. grafika projektu nie może być zaczerpnięta z darmowych banków grafik,
wektorów

IX. autor posiada prawa autorskie do projektu

b. Projekty koszulek należy przesłać na adres e-mail: koszulki@kortowiada.pl do
dnia 21 stycznia 2023 r. Do projektu należy dołączyć następujące dane:

I. imię i nazwisko

II. nazwę kategorii - wydziału, którego projekt dotyczy

III. numer telefonu

IV. skan podpisanego własnoręcznie oświadczenia stanowiącego załącznik nr
1 do niniejszego Regulaminu.

c. Po upłynięciu terminu wysyłania projektów Organizator wraz z Radą Wydziałową
Samorządu Studenckiego każdego Wydziału wybierze najlepiej wykonane
projekty, które spełniają wymagania określone w niniejszym regulaminie.
Projekty te zostaną zakwalifikowane do II tury głosowania.

d. Następnie w dniach 24 do 27 stycznia godz. 23:00 odbędzie się II tura głosowania
w formie postu konkursowego z galerią wybranych przez Organizatora oraz RWSS
danego wydziału projektów.

e. Posty konkursowe zostaną udostępnione na stronach Rad Wydziałowych
Samorządów Studenckich każdego wydziału w serwisie Facebook. Lista adresów
do stron stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

f. O wygranej decyduje największa ilość reakcji oddanych na dany projekt wybrany
w II turze przez społeczność portalu Facebook.

g. Wyniki II tury głosowania zostaną udostępnione w ciągu 5 dni roboczych od
zakończenia II tury głosowania.

 

§3
Nagroda

1. Nagroda pieniężna w wysokości 200 zł brutto dla autora zwycięskiego projektu, zostanie
przekazana na podstawie sporządzonej umowy o dzieło.

2. Organizator skontaktuje się z autorem zwycięskiego projektu w terminie 21 dni roboczych
od daty ogłoszenia wyników.

§4
Warunki konkursu

1. Udział w głosowaniu w Konkursie na projekt koszulki Kortowiadowej jest równoznaczny z
wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich
danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tj. Dz. U. z
2016 r. poz. 922).

2. Uczestnicy konkursu i głosowania obowiązani są do przestrzegania ogólnie pojmowanych
zasad fair play w grach i konkursach.

3. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia
Kodeksu Cywilnego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w zwycięskim projekcie.



5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie bez
powiadomienia Uczestnika i bez podania przyczyny.

6. Organizator zastrzega sobie (bez podania przyczyn) możliwość odwołania konkursu,
unieważnienia jego wyników w całości, lub w części oraz zmiany podanych terminów.



Załącznik nr 1 do
Regulaminu konkursu projektu Wydziałowych Koszulek Kortowiadowych 2023

___________________________________________________________________________
Imię i nazwisko

___________________________________________________________________________
Adres e-mail, numer telefonu

___________________________________________________________________________
Adres zamieszkania

___________________________________________________________________________
Nazwa wydziału, dla którego tworzony był projekt (dla każdego projektu osobne oświadczenie)

OŚWIADCZENIE WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH
1. Oświadczam, że jestem autorem dzieła będącego projektem logo przeznaczonego do

wykorzystania w celu zamieszczenia go na koszulce wyprodukowanej na potrzeby Festiwalu
Kortowiada 2023 i dysponuje pełnią praw autorskich osobistych i majątkowych do niniejszego
dzieła.

2. Jednocześnie zapewniam, że dzieło nie narusza praw autorskich, znaku towarowego, patentu
ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich, a moje prawa autorskie w zakresie
utrwalenia dzieła, zwielokrotnienia dzieła poprzez jego nadruk na koszulkach (a także w
postaci zapisu na cyfrowym nośniku CD) i udostępnienia dzieła w postaci elektronicznej,
udostępnienia w Internecie oraz wprowadzenia do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego
dzieła nie są ograniczone.

3. Oświadczam, że dzieło nie było dotychczas publikowane w żadnym środku przekazu, ani nie
było wykorzystane jako logo podczas innych festiwali.

4. Zobowiązuję się również, że zwrócę Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu
Warmińsko - Mazurskiego wszelkie koszty i wynagrodzę wszelkie szkody mogące wynikać z
roszczeń osób trzecich, jeśliby okazało się, że którekolwiek z oświadczeń 1, 2, 3 nie jest
prawdziwe.

5. Niniejszym udzielam Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie ani terytorium licencji wyłącznej na:

a. utrwalenie dzieła;
b. zwielokrotnienie dzieła dowolną techniką w tym drukiem, a także w postaci zapisu

cyfrowego;

c. wprowadzenie do obrotu egzemplarzy dzieła;
d. wprowadzenie do pamięci komputera i rozpowszechnienie dzieła w sieci

komputerowej, w tym także sieci Internet.

6. Oświadczenie składam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 Kodeksu
Karnego: “Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Integralną częścią niniejszego oświadczenia jest dołączony projekt.

________________________________________



Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie



Załącznik nr 2 do

Regulaminu konkursu projektu Wydziałowych Koszulek Kortowiadowych 2023

Nazwa wydziału Kolor koszulki Link do strony w serwisie Facebook

Wydział Bioinżynierii Zwierząt BURGUNDY https://www.facebook.com/rwsswbz/

Wydział Biologii i Biotechnologii WHITE https://www.facebook.com/rwsswbibuwm/

Wydział Geoinżynierii BLACK https://www.facebook.com/rwss.wgipb

Wydział Humanistyczny SKY BLUE https://www.facebook.com/HumanRWSS

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa ASH MELANGE https://www.facebook.com/WRiLUWM/

Wydział Lekarski WHITE https://www.facebook.com/SamorzadLekarskiUWM/

Wydział Matematyki i Informatyki BLACK https://www.facebook.com/rwss.wmii/

Wydział Medycyny Weterynaryjnej BOTTLE GREEN https://www.facebook.com/RwssWmwUwm/

Wydział Nauk Ekonomicznych BOTTLE GREEN https://www.facebook.com/rwsswneuwm/

Wydział Nauk Społecznych NAVY https://www.facebook.com/RWSSWNSUWM/

Wydział Nauk Technicznych BLACK https://www.facebook.com/RWSSWNT

Wydział Nauki o Żywności GOLD https://www.facebook.com/rwsswnz/

Szkoła Zdrowia Publicznego BURGUNDY https://www.facebook.com/zdrowieuwm/

Wydział Prawa i Administracji BLACK https://www.facebook.com/WPiA.RWSS/

Wydział Sztuki WHITE https://www.facebook.com/wydzialsztuki

Wydział Teologii PURPLE https://www.facebook.com/RWSSWTUWM/
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