REGULAMIN KONKURSU
„WIEDEŃ W KRAKOWIE, KRAKÓW W WIEDNIU”
§ 1. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Zespół Języka Niemieckiego w Centrum Językowym
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie.

§ 2. UCZESTNICY
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych. Nie istnieją żadne
ograniczenia terytorialne ani wiekowe.
2. Dopuszcza się zarówno uczestnictwo indywidualne, jak i zespołowe. Każda grupa
dzieci w wieku poniżej 18 roku życia powinna posiadać lidera odpowiedzialnego
za kontakt z Organizatorem konkursu oraz za spełnienie wymogów formalnych
przewidzianych Regulaminem.

§ 3. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest propagowanie języka niemieckiego oraz poszerzanie wiedzy na
temat wspólnej przeszłości Krakowa, Wiednia i Galicji; tradycji historycznej tworzącej
pomost do teraźniejszości.

§ 4. ZASADY KONKURSU
1. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnicy przesyłają zgłoszenie poprzez
formularz online znajdujący się na oficjalnej stronie internetowej konkursu
www.wieninkrakau.uek.krakow.pl w terminie podanym na stronie internetowej
konkursu. Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą przyjmowane. Osoba
zgłaszająca powinna w formularzu wypełnić oświadczenie, w którym wyraża
zgodę na wykorzystanie jej pracy i/ lub wizerunku przez Organizatora w celach
promocyjnych konkursu. Prace konkursowe należy wysłać drogą elektroniczną
bądź pocztową na wskazany wcześniej adres w określonym na stronie
internetowej terminie nadsyłania prac.
2.

Prace konkursowe nie mogą zawierać żadnych rasistowskich elementów oraz
wulgaryzmów, obrażać uczuć religijnych oraz moralnych, ani naruszać niczyich
dóbr osobistych.

3. Do udziału w konkursie nie zostaną dopuszczone prace, co do których zaistnieje
uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa autorskie lub prawa pokrewne,

bądź czyjeś dobra osobiste.
4. Udział w konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
Konkurs ma charakter jawny. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101,
poz. 926 ze zm.).

§ 5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OCENA PRAC
1. Ostateczny termin przyjmowania prac zostanie podany na stronie internetowej
konkursu. Oceny prac, przyznania nagród i wyróżnień dokona Kapituła. Skład
Kapituły oceniającej jest podany na oficjalnej stronie internetowej konkursu.
2. Przy ocenie oraz wyborze prac wyróżnionych Kapituła zwracać będzie uwagę
zarówno na wartość merytoryczną, artystyczną jak i zaangażowanie potrzebne do
wykonania danej pracy.
3. Decyzja Kapituły o wyborze nagrodzonych prac jest ostateczna i nie podlega
odwołaniu.
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5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.

§ 6. NAGRODY
1. Spośród nadesłanych prac Kapituła wybierze dwie prace, których autorzy
otrzymają nagrodę główną. Ponadto Kapituła wybierze prace wyróżnione.
2. Nagrodą główną jest imienny wyjazd do Austrii. Termin i program wyjazdu jest
podany na stronie internetowej konkursu.
a) Nagrody głównej nie można przekazywać innej osobie.
b) Termin wyjazdu i pobytu w Austrii jest ściśle określony i nie podlega zmianie.
c) Jeśli nagrodzona osoba zrezygnuje z wyjazdu – Organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do przekazania nagrody głównej innemu uczestnikowi konkursu.
d) Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne nagrody rzeczowe.
e) W gestii Organizatorów konkursu leży obowiązek opodatkowania nagród.

