REGULAMIN KONKURSU „WSPOMNIENIE Z PRAKTYKI NA DARZE MŁODZIEŻY”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wspomnienia z praktyki na Darze Młodzieży ” i
jest zwany dalej: "Konkursem".
2.Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Morski w Gdyni, 81-225 Gdynia, zwany dalej
„Organizatorem”.
3. Nagrody pozyskane zostały ze środków własnych Organizatora.
4. Konkurs trwa od 01.10.2021 do 15.02.2022. Organizator zastrzega sobie prawo do
przedłużenia konkursu.
5. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu w dowolnej formie pracy nt. odbytej praktyki na
Darze Młodzieży w latach 1982-2021r.
6. Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 15 lutego 2022 r. drogą elektroniczną na
adres b.laczynski@umg.edu.pl lub do Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich ul. Morska
81-87, 81-225 Gdynia.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: brała udział
w praktykach w latach 1982- 2021 na Darze Młodzieży.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie UMG,
b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1.
§3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. W ramach konkursu zostaną przyznane:
a) Nagroda główna – I miejsce, dyplom i nagroda pieniężna 1000 zł
b) Nagroda – II miejsce, dyplom i nagroda pieniężna 500 zł

c) Nagrody wyróżnienia, dyplomy
2. Laureatów i wyróżnionych w konkursie wybierze Komisja konkursu powołana przez
organizatora. Kapituła wybierze najciekawsze prace przesłane przez uczestników
konkursu.
2. Komisja będzie się składać z 4 osób. W jej skład wejdą:
a) Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit,
b) Dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich dr. inż. kpt. ż.w. Bogumił Łączyński,
c) h. Prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego prof. kpt. ż.w. Daniel Duda,
d) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni dr inż. kpt. ż.w Wiesław Piotrzkowski.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzyga Organizator.
4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną na
wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
Konkursu pojawi się także na stronie Organizatora.
§4
DANE OSOBOWE, WIZERUNEK, PRAWA AUTORSKIE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej.
2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego
Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wizerunku i wypowiedzi uczestnika.
4. Przeniesienie na Organizatora praw autorskich pracy konkursowej.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Organizatora.

