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REGULAMIN KONKURSU 

„SAPERE AUDE – miej odwagę być mądrym” 2017/2018 

Poziom akademicki 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie: 

„SAPERE AUDE – miej odwagę być mądrym” na poziomie akademickim, zwanego 

dalej Konkursem.  

2. Organizatorem Konkursu jest Helska Fundacja Sapere Aude reprezentowana przez 

Prezesa Marka Chroń, ponadto Współorganizatorami Konkursu są: 

 Fundacja Hotele Polskie Dzieciom reprezentowana przez Prezesa Piotra 

Zygarskiego 

3. Oprawą graficzną zajmuje się Firma „nunu design”, reprezentowana przez Małgorzatę 

Piotrowską. Niniejszy podmiot jest jedynym autorem wszystkich projektów w zakresie 

grafiki dotyczącej niniejszego Konkursu. 

4. Wykaz Patronów Honorowych niniejszego projektu zawiera załącznik numer 1 

do niniejszego Regulaminu. 

5. Wykaz Przyjaciół niniejszego projektu zawiera załącznik numer 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

6. Koordynatorem do spraw kontaktów zewnętrznych i medialnych, a także kwestii 

prawnych jest: Iwona Topka. 

7. Koordynatorem niniejszego poziomu Konkursu jest: Damian Mikołajczyk. 

 

§ 2 

Czas trwania każdej edycji Konkurs obejmuje okres od 1 października do 30 września, a więc 

okres równy okresowi roku akademickiego. 

 

§ 3 

Niniejszy poziom konkurs adresowany jest do studentów wszystkich typów uczelni (zarówno 

publicznych, jaki i niepublicznych).  

 

Cele Konkursu 
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§ 4 

Do podstawowych celów Konkursu należy zaliczyć: 

1. Propagowanie idei i postaw demokratycznych. 

2. Rozwój świadomości odpowiedzialności funkcjonowania w społeczeństwie 

obywatelskim. 

3. Propagowanie postępowania zgodnego z zasadami partycypacji społecznej. 

4. Promowanie zasad tolerancji, poszanowania godności drugiego człowieka oraz 

szacunku dla prawa. 

 

Warunki uczestnictwa 

§ 5 

1. W Konkursie mogą wziąć udział studenci placówek, których Rektor, bądź inna 

upoważniona przez niego osoba, zadeklarują uczestnictwo w Konkursie, kierowanych 

przez siebie placówek.  

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie na adres marekchron@gmail.com 

zgłoszenia konkursowego, zawierającego krótki opis osiągnięć kandydata, do 31 maja 

2018 roku.  

3. Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie 

Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).  

 

Wyłanianie laureatów 

§ 6 

Do kryteriów oceny uczestników konkursu zalicza się: 

1. Aktywny udział w przedsięwzięciach poszerzających wiedzę o idach demokracji. 

2. Organizacja, współorganizacja lub uczestnictwo w projektach edukacyjnych, panelach 

dyskusyjnych, konkursach itp. poszerzających wiedzę i propagujących między innymi: 

 tolerancję, 

 otwartość na drugiego człowieka, 

 empatię, 

 poszanowanie zasad wolności i godności człowieka, 
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 respektowania zasad demokratycznego państwa oraz wspólnoty 

międzynarodowej. 

3. Uczestnictwo w wolontariacie. 

4. Tworzenie projektów lub opracowań opartych na zasadach partycypacji społecznej. 

5. Inicjatywy nie związane z odbywanymi zajęciami dydaktycznymi, których cele są 

zbieżne z celami przedmiotowego Konkursu. 

 

 

§7 

1. Spośród nominowanych w danej uczelni komisja, której skład jest określony w §7 ust. 2, 

wybiera pięciu laureatów. 

2. Laureatów spośród grona studentów danej uczelni wybiera komisja w składzie: 

 Rektor Uczelni bądź Prorektor do spraw studenckich, 

 Dziekan Wydziału, 

 Przewodniczący Parlamentu Studentów. 

3. Komisja Konkursowa zatwierdza ostatecznie laureatów Konkurs, a w jej skład wchodzą:  

 Prezes Helskiej Fundacji Sapere Aude,  

 Wiceprezes Helskiej Fundacji Sapere Aude,  

 Prezes Fundacji Hotele Polskie Dzieciom,  

 przedstawiciel Firmy nunu design –Małgorzata Piotrowska, 

 koordynator danego poziomu konkursu 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości przyznawanych 

nagród. 

 

§ 8 

1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych organizatora 

i współorganizatorów. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub 

mailowo w terminie do 15 września 2018 roku. 

2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie podczas uroczystej gali w miejscu wskazanym 

przez Organizatora.  
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3. Wszyscy uczestnicy Konkursy zostaną powiadomieniu o terminie i miejscu uroczystej 

Gali co najmniej 14 dni przed wydarzenie. 

 

Nagrody 

§ 9 

1. Organizator przyzna pakiety nagród rzeczowych zawierające:. 

 nagroda rzeczowa o wartości do 300 PLN, 

 dyplom, 

 pozycja książkowa związana z tematyką Konkursu. 

2.  Nagrody główne otrzymają laureaci. 

3. Wyróżnienia w postaci Dyplomów otrzymają wszyscy nominowani. 

4. Ilość nagród może ulec zwiększeniu 

5. O zwiększeniu puli nagród Organizator poinformuje uczestników za pośrednictwem 

uczelni, a także za pośrednictwem swojej strony internetowej.  

 

Postanowienia końcowe 

§ 9 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady 

i warunki prowadzenia konkursu. 

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie 

oraz unieważnienia Konkursu w każdym czasie aż do ogłoszenia wyników Konkursu 

i wyboru Laureatów.  

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.  

 

§ 11 

Ewentualne spory między Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu będą rozstrzygane 

polubownie. 

 

§ 12 
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Regulamin został zatwierdzony przez organizatora i współorganizatorów konkursu 

wymienionych w §1.  

 

 


