
REGULAMIN GALI LAURÓW UNIWERSYTECKICH 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin Gali Laurów Uniwersyteckich (zwany dalej: „regulaminem”) określa 

zasady przeprowadzania Gali Laurów Uniwersyteckich organizowanej w ramach 

Zjazdu Forum Uniwersytetów Polskich w Poznaniu oraz wytyczne w zakresie 

zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie wydarzenia. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „wydarzeniu” należy przez to rozumieć Galę 

Laurów Uniwersyteckich, która odbędzie się dnia 30 listopada 2019 r. w Collegium 

Maius UAM przy ul. Fredry 10, 61-701 Poznań  w godzinach 18:30-24:00.  

3. Celem Gali Laurów Uniwersyteckich (zwanej dalej: „Galą”) jest uhonorowanie 

studentów i środowisk akademickich skupionych wokół uniwersytetów klasycznych 

w Polsce. Gala ma wyłaniać liderów i inicjatywy zasługujące na szczególną uwagę 

z tytułu wyróżniającego propagowania szeroko rozumianych idei uniwersyteckich. 

4. Organizatorami Gali są Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu oraz Forum Uniwersytetów Polskich. 

5. Laureaci Gali otrzymują od Organizatorów pamiątkową statuetkę. 

 

§2 Kategorie 

1. Laury Uniwersyteckie przyznawane są w kategoriach: 

1) Uniwersytecki Projekt Naukowy – dla innowacyjnych projektów 

o charakterze naukowym, wyróżniających się na arenie ogólnopolskiej. 

Projekty te powinny być podstawą do publikacji naukowych oraz odkryć, 

które można wykorzystać w realizacji współpracy uniwersytetów 

z otoczeniem społeczno-gospodarczym; 

2) Uniwersytet Perspektyw – organizacja lub projekt, która wspiera studentów 

w rozwoju zawodowym oraz umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności 

oraz kompetencji społecznych na rynku pracy;  

3) Uniwersytecki Projekt Sportowy - kategoria mająca na celu wyłonienie 

projektu promującego aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród 

społeczności akademickiej;  

4) Uniwersytecki Projekt Kulturalny (inny niż juwenalia) – projekt mający na 

celu popularyzowanie działań artystycznych wśród społeczności 

akademickiej, rozwijanie kreatywności studentów, promowanie talentów oraz 

rozwijanie współpracy pomiędzy uczelniami; 

5) Uniwersytecki Projekt Dydaktyczny – projekt wdrażający nowoczesne 

techniki nauczania, której misja i cel nakierowane są na nieustanne 

podnoszenie jakości kształcenia; 

6) Media Uniwersyteckie - kategoria mająca na celu wyłonienie najlepszej 

instytucji medialnej działającej na jednym z uniwersytetów klasycznych.  

 



§3  Tryb zgłaszania kandydatur i wyłonienie laureatów 

1. Zgłoszenia kandydatur do statuetek „Laurów Uniwersyteckich” dokonują Samorządy 

Studenckie i inne organizacje studenckie w terminie od 13 listopada 2019 roku (godz. 

23:00) do 17 listopada 2019 roku (godz. 23:00) za pomocą formularza udostępnionego 

na stronie internetowej www.funip.pl. 

2. Do dnia 19 listopada 2019 roku Delegaci Forum Uniwersytetów Polskich dokonują 

wyboru 3 nominowanych w każdej kategorii do kolejnego etapu. Każdy Delegat 

dysponuje 3 głosami w każdej z kategorii. Każdy delegat musi wskazać 3 kandydatów 

w każdej z kategorii, na których oddaje swój głos. 

3. Delegaci nie mogą oddawać głosów na projekty, organizacje lub osoby pochodzące 

z macierzystej uczelni. 

4. W dniach od 20 listopada 2019 roku (godz. 20:00) do 29 listopada 2019 roku (godz. 

20:00) odbywa się głosowanie internetowe, wyłaniające jednego laureata w każdej 

kategorii. W głosowaniu bierze udział po 3 kandydatów z każdej kategorii, którzy 

uzyskali odpowiednio największą liczbę głosów oddanych przez Delegatów. 

Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji wskazanej przez organizatorów 

na stronie www.funip.pl 

 

§4 Uczestnictwo w Gali 

1. W wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie legitymujące się 

dokumentem pozwalającym na ustalenie i potwierdzenie ich tożsamości, 

z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Osoby niepełnoletnie, legitymujące się dokumentem pozwalającym na ustalenie 

i potwierdzenie ich tożsamości, mogą wziąć udział w wydarzeniu wyłącznie 

w towarzystwie opiekuna prawnego. 

3. Osoby chcące wziąć udział w Gali, z wyłączeniem zaproszonych gości, zobowiązane 

są do odebrania zaproszenia w siedzibie Parlamentu Samorządu Studentów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  przy ulicy Zwierzyniecka 7, 60-

813 Poznań, nie pó niej niż na 3 dni przed Galą. 

4. Udział w Gali jest bezpłatny. 

5. Organizator nie pokrywa kosztów transportu Uczestników na miejsce Gali. 

6. Uczestnicy Gali wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach 

związanych z przeprowadzeniem Gali. 

 

§5 Przepisy porządkowe 

1. Udział w wydarzeniu na podstawie posiadanego zaproszenia na wydarzenie 

w rozumieniu § 4 ust. 1 oraz ust. 2 lub dopisania do listy uczestników w dniu 

wydarzenia w związku z niewypełnieniem limitu miejsc jest równoznaczny z: 

1) akceptacją niniejszego Regulaminu; 



2) akceptacją Regulaminu korzystania z budynku Collegium Maius UAM, 

ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.  

3) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów 

ze względu na cele związane z organizacją wydarzenia, na zasadach 

wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze 

szczególnym uwzględnieniem ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 

29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2016, poz. 922). 

 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia w trakcie wydarzenia 

zapisu audio ideo oraz fotograficznego dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych 

oraz wyłączność w zakresie przeprowadzania zapisu audio ideo oraz fotograficznego 

wydarzenia. 

3. Uczestnik, biorąc udział w wydarzeniu, wyraża także zgodę na wykorzystanie 

swojegowizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. W przypadku osób, 

o których mowa w § 4 ust. 3, zgodę wyraża opiekun prawny. 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy uczestników 

wydarzenia oraz mienie zniszczone lub utracone, należące do uczestników 

wydarzenia.  

5. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów   P 

i p.poż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest wydarzenie 

oraz do stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby upoważnione przez 

Organizatorów. 

6.  a wydarzenie zabrania się wstępu osobom znajdującym się w stanie po spożyciu 

alkoholu, nietrze wym, będącym pod wpływem środków odurzających, a także 

osobom zachowującym się w sposób sprzeczny z ogólnie przyjętymi zasadami 

zachowania, w szczególności zachowującymi się agresywnie lub wulgarnie. 

O odmowie dopuszczenia do udziału w wydarzeniu decyduje Organizator lub 

wskazana przez niego osoba. 

7. Podczas trwania wydarzenia zabrania się wnoszenia alkoholu na teren, w którym 

odbywa się wydarzenie. 

8. Zabrania się wejścia na teren w którym odbywa się wydarzenie: 

1) z wszelkiego rodzaju bronią, amunicją, przedmiotami powszechnie uznanymi 

za potencjalnie niebezpieczne; 

2) z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi i toksycznymi; 

3) ze zwierzętami, z wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych. 

 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w wydarzeniu 

uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, 

a w szczególności: 

1) podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące 

w uzasadnione interesy osób trzecich; 

2) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatorów lub 

godzące w ich wizerunek. 

 



§6 Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega prawo zmiany Regulaminu Gali. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego. 

 


