
Regulamin  

„Laudacji Studenckich” 
 

 

§ 1.  Postanowienia ogólne 

1. „Laudacje Studenckie” (zwane dalej: „Galą”) jest wydarzeniem organizowanym dla 

społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (zwanego dalej: „UJ”). 

2. Organizatorem Gali jest Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (zwany dalej: 

„Organizatorem”). 

3. Celem Gali jest wyrażenie przez społeczność studencką podziękowań dla osób 

zaangażowanych w działalność studentów, wspierających ją oraz dla których dobro 

studentów stanowi priorytet. 

4. Gala organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci 

Internet. Transmisja dostępna będzie pod adresem: https://www.facebook.com/samorzad.uj 

5. Gala odbędzie się w dniu 13 czerwca 2020r. o godz. 19:00, a wzięcie w niej udziału będzie 

możliwe za pośrednictwem transmisji internetowej, o której mowa w ust. 4 powyżej. 

6. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków związanych z 

uczestnictwem w Gali. 

7. Wszelkie informacje związane z Galą udostępniane będą na profilu Organizatora w portalu 

społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/samorzad.uj. 

 

§ 2. Uczestnicy 

1. W Gali brać udział mogą dwie kategorie uczestników: bierni i czynni. 

2. Uczestnictwo w Gali jest bezpłatne. 

3. Uczestnikiem biernym Gali może być każda zainteresowana osoba oglądająca transmisję 

Gali. 

4. Uczestnikiem czynnym może być pracownik UJ zgłoszony przez Wydziałową Radę 

Samorządu Studentów, koło naukowe lub grupa 20 studentów UJ. 

5. Zgłoszenia uczestników czynnych dokonywane są w następujących kategoriach:  

a) Mentor Studenta; 

b) Pomocna Dłoń; 

c) Laudacja Honorowa. 



6. W ramach kategorii określonych w ust. 5 lit. a i b powyżej, podmioty określone w ust. 4 

powyżej mogą dokonać zgłoszenia po jednym uczestniku, przy czym niedopuszczalne jest 

zgłoszenie tego samego uczestnika w ramach obydwu kategorii.  

7. Zgłoszenia uczestników czynnych dokonywane będą drogą elektroniczną poprzez 

przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: 

potwierdzenia@samorzad.uj.edu.pl. 

8. Formularze zgłoszeniowe zostaną udostępnione na profilu Organizatora, o którym mowa w 

§1 ust. 7. Dokonanie zgłoszenia będzie możliwe w dniach od 13 maja 2020 roku do 26 maja 

2020 roku.  

9. Formularz zgłoszeniowy dla uczestnika czynnego zgłoszonego przez Wydziałową Radę 

Samorządu Studentów albo Radę Samorządu Studentów Międzywydziałowych 

Indywidualnych Studiów Humanistycznych przesyła jej Przewodniczący i zawiera 

on: 

a) Imię, nazwisko zgłoszonego uczestnika, tytuł naukowy oraz wydział, na którym 

zatrudniony jest uczestnik; 

b) Nazwę Wydziałowej Rady Samorządu Studentów albo wskazanie, iż zgłoszenie 

dokonywane jest przez Radę Samorządu Studentów Międzywydziałowych 

Indywidualnych Studiów Humanistycznych 

c) Imię, nazwisko Przewodniczącego oraz dwóch popierających kandydaturę członków 

Wydziałowej Rady Samorządu Studentów albo Rady Samorządu Studentów 

Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych 

d) Argumentacja zgłoszenia uczestnika czynnego do kandydowania w wybranej kategorii. 

10. Warunkiem przyjęcia przez Organizatora formularza zgłoszeniowego, uczestnik czynny 

musi dokonać potwierdzenia swojej kandydatury. W tym celu przesyła on na adres e – mail: 

potwierdzenia@samorzad.uj.edu.pl oświadczenie o potwierdzeniu uczestnictwa 

wykorzystując przy tym swój adres e – mail w domenie uj.edu.pl. Potwierdzenie 

uczestnictwa jest możliwe do dnia 26 maja 2020 roku. W tym samym trybie wiadomości 

potwierdzające wysyła dwóch wcześniej wymienionych w formularzu zgłoszeniowym 

członków Wydziałowej Rady Samorządu Studentów albo Rady Samorządu Studentów 

Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych popierających 

kandydaturę. 

11. Zgłoszenie dokonane przez grupę studentów zawiera: 

a) Imię, nazwisko zgłoszonego uczestnika czynnego, tytuł naukowy oraz wydział, na 

którym zatrudniony jest uczestnik; 



b) Imię, nazwisko studenta dokonującego zgłoszenia uczestnika oraz wydział, na którym 

studiuje osoba zgłaszająca.  

c) Argumentacja zgłoszenia uczestnika czynnego do kandydowania w wybranej kategorii. 

12. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 11 powyżej jest przesłanie przez 

20 studentów popierających zgłoszenie oraz uczestnika czynnego wiadomości e – mail w 

trybie określonym w ust. 10 powyżej. Wiadomości przesyłane przez studentów winny 

wskazywać w sposób dostateczny wniosek, którego poparcia dotyczą. 

13. Zasady zgłaszania uczestników przez studentów stosuje się odpowiednio do zgłaszania 

uczestników przez koła naukowe. Do dnia 26 maja 2020 roku podmiot zgłaszający 

zobowiązany jest przesłać na adres e-mail: potwierdzenia@samorzad.uj.edu.pl 

przygotowany przez siebie tekst laudacji dotyczącej zgłoszonego uczestnika. 

Długość tekstu powinna wynosić od 300 do 350 słów. Tekst laudacji powinien być 

zgodny z prawem i przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści 

powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób 

trzecich, czy naruszać praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia 

zgłoszenia uczestnika sprzecznego ze wskazanymi wymogami. Nieprzesłanie tekstu 

laudacji w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym równoznaczne jest z wycofaniem 

zgłoszenia uczestnika. 

14. Wszelkie wiadomości e-mail, o których mowa w niniejszym Regulaminie, winny być 

wysłane z konta w domenie uj.edu.pl 

15. Podmiot zgłaszający oświadcza, iż przysługują mu pełne prawa autorskie do przesłanego w 

ramach zgłoszenia tekstu laudacji stanowiącego utwór w rozumieniu prawa autorskiego i 

jednocześnie udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na okres 6 miesięcy do 

korzystania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z tekstu laudacji stanowiącego utwór na 

polach eksploatacji obejmujących w szczególności rozpowszechnianie i udostępnianie w 

sieci Internet podczas transmisji Gali. Organizator upoważniony jest do korzystania z 

utworu w sposób anonimowy, tj. bez uprzedniego poinformowania o tym podmiotu 

zgłaszającego i bez oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem podmiotu zgłaszającego. 

16. Organizator jest uprawniony do wykluczenia uczestnika z udziału w Gali, jeśli okaże się, 

że dany uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego lub nie spełnia warunków uczestnictwa w określonych w 

niniejszym Regulaminie. 

 

§ 3. Zasady przyznawania nagród 



1. Nagrody w ramach Gali przyznawane są w trzech kategoriach: 

a) Mentor Studenta; 

b) Pomocna Dłoń; 

c) Laudacja Honorowa. 

2. W ramach każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda.  

3. Nagrodę w kategorii Mentor Studenta otrzymuje nauczyciel akademicki zatrudniony na UJ 

jako podstawowym miejscu pracy, który w swej działalności w szczególny sposób ma na 

uwadze dobro studentów, inspiruje i motywuje ich do dalszego rozwoju oraz zdobywania 

wiedzy i umiejętności w jak najszerszym aspekcie, przy czym za nauczyciela 

akademickiego uważa się: pracownika naukowo-dydaktycznego, pracownika 

dydaktycznego, pracownika naukowego, dyplomowanego bibliotekarza oraz 

dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej 

4. Nagrodę w ramach kategorii Pomocna Dłoń otrzymuje pracownik administracyjny 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w swojej codziennej pracy w sposób wyróżniający 

pomaga studentom w rozwiązywaniu ich bieżących problemów, przy czym za pracownika 

administracyjnego uważa się każdą osobę zatrudnioną przez Uniwersytet Jagielloński w 

celu innym niż praca naukowa bądź dydaktyczna. 

5. Nagrodę w ramach kategorii Laudacja Honorowa otrzymuje pracownik Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, który w swojej działalności na rzecz studentów w szczególny sposób 

przyczynia się do poprawy jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim, wspiera i 

ułatwia działalność studencką na Uczelni oraz promuje postawę prostudencką. 

6. Nagrodę w ramach kategorii Mentor Studenta oraz Pomocna Dłoń otrzymują osoby, które 

uzyskały największą liczbę głosów oddanych na zasadach określonych niżej. 

7. Nagrodę w ramach kategorii Laudacja Honorowa otrzymuje osoba wybrana przez Kapitułę 

Laudacji Honorowej na zasadach określonych niżej. 

8. Do wzięcia udziału w głosowaniach, o którym mowa w ust. 6 powyżej uprawniony jest 

każdy student UJ. Głosowanie odbywa się poprzez zalogowanie przez studenta na 

indywidualne konto w systemie USOS i oddanie głosu za pomocą utworzonego w tym celu 

na platformie USOSweb modułu. Każdemu studentowi przysługuje jeden głos w ramach 

każdej z kategorii. 

9. Głosowanie, o którym mowa w ust. 6 powyżej odbywać się będzie od dnia 2 czerwca 2020 

roku do 8 czerwca 2020 roku.  Zwycięzcami zostają osoby, które uzyskały największą 

liczbę głosów w ramach każdej z kategorii. W przypadku osiągnięcia przez dwóch 

uczestników takiej samej liczby głosów, odbędzie się kolejne głosowanie w terminie od 10 



czerwca 2020 roku od 00:00 do 10 czerwca 2020 roku do godziny 23:00. W przypadku 

niewyłonienia zwycięzcy, odbędzie się kolejne głosowanie w terminie od 11 czerwca 2020 

roku od godziny 00:00 do 11 czerwca 2020 roku do godziny 23:00. W razie niewyłonienia 

zwycięzcy po trzecim głosowaniu, nagroda w ramach danej kategorii ulegnie przepadkowi 

na rzecz Organizatora. 

10. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania uczestników o wynikach 

głosowania oraz konieczności jego ponownego przeprowadzenia. 

11. Kapitułę Laudacji Honorowej tworzą członkowie Senatu UJ oraz wskazana przez 

Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ osoba koordynująca Galę. Każdemu z nich 

przysługuje prawo do zgłoszenia jednego uczestnika w ramach kategorii Laudacja 

Honorowa. Lista uczestników nie podlega ujawnieniu.  

12. Przewodniczącym Kapituły Laudacji Honorowej jest Przewodniczący Samorządu 

Studentów UJ.  

13. Obrady Kapituły Laudacji Honorowej są niejawne. 

14. Każdy członek Kapituły Laudacji Honorowej posiada jeden głos, z wyłączeniem osoby 

koordynującej Galę posiadającej jedynie głos doradczy.  

15. Kapituła Laudacji Honorowej dokonuje wyboru zwycięzcy zwykłą większością głosów w 

głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy składu Kapituły. W przypadku równej 

liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Kapituły.  

 

§ 4. Wręczenie nagród 

1. Przyznane nagrody zostaną wręczone podczas Gali, która odbędzie się w terminie 

określonym w  § 1 ust. 5 niniejszego Regulaminu. 

2. W pierwszej kolejności przyznane zostaną nagrody w ramach kategorii Mentor Studenta 

oraz Pomocna Dłoń. Nagroda w ramach kategorii Laudacja Honorowa zostanie wręczona 

w ostatniej kolejności 

3. Nagrody przyznawane są jednorazowo.  

  

§ 5. Odpowiedzialność 

1. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku i podczas trwania Gali ponoszą osoby, 

które je wyrządziły. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody uczestników i innych osób 

powstałe w trakcie Gali i w związku z udziałem, z wyłączeniem szkody spowodowanej 

przez Organizatora umyślnie. 



 

§ 6. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku 

1. Uczestnik wyraża świadomą i dobrowolną zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych 

wizerunkowych przez Organizatora do celów marketingowych i promocyjnych, w tym w 

szczególności do publikacji wizerunku, w postaci zdjęć z Gali na portalu Facebook i 

Instagram, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i art. 8 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.0.1231). 

2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż̇ fotografie, filmy lub nagrania wykonane 

podczas Gali mogą̨ zostać́ umieszczone na portalach społecznościowych Organizatora lub 

innej przez niego zarządzanej stronie oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, 

także rozpowszechniane w tym celu za pomocą̨ wizji bądź́ fonii.  

3. Uczestnik zrzeka się̨ niniejszym wszelkich roszczeń́ (istniejących i przyszłych), w tym 

również̇ o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystywania ich 

wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.  

 

§ 7. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Uniwersytet Jagielloński z siedzibą 

w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. 

(„Administrator”).  

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych osobowych).  

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Gali, a także w celach 

marketingowych oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.  

4. W związku z prowadzeniem Gali zbierane będą od uczestników oraz podmiotów 

zgłaszających następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko.  

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Gali. 



6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu zakończenia Gali i lub do czasu 

cofnięcia zgody (w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych).  

7. Dane osobowe Uczestników podane w formularzu zgłoszeniowym nie będą udostępniane 

osobom trzecim, przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu 

danych osobowych i uprawnieniach wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych, w szczególności: prawo żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z 

przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

9. Dane uczestników Gali oraz podmiotów zgłaszających nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe do Inspektora 

Danych Osobowych: ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem 

możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25 – w dniach od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. 

 

§ 8. Przepisy końcowe 

1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego 

postanowienia. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały czas trwania dokonywania zgłoszeń, 

głosowania oraz Gali na stronie internetowej pod adresem: laudacje.samorzad.uj.edu.pl. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 

każdym czasie. 

4. Wiążącej wykładni Regulaminu dokonuje Organizator. Kwestie nieuregulowane 

niniejszym Regulaminem, w szczególności związane z odwołaniem Gali, rozstrzyga 

Organizator. 

5. W sprawach dotyczących Gali Uczestnicy mogą kierować zapytania pod adres e - mail: 

projekty@samorzad.uj.edu.pl oraz przez profil Organizatora w portalu społecznościowym 

Facebook: https://www.facebook.com/samorzad.uj/ 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. 


