
 

 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 

,,LAURY UNIWERSYTECKIE”  

§1  

Postanowienia ogólne  

1. Regulamin konkursu ,,Laury Uniwersyteckie” (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady 

przeprowadzania konkursu ,,Laury Uniwersyteckie” (zwanego dalej: ,,Konkursem”) organizowanego 

przez Forum Uniwersytetów Polskich oraz wytyczne w zakresie organizacji uroczystej Gali 

podsumowującej Konkurs.  

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Gali, należy przez to rozumieć Galę Laurów Uniwersyteckich, która 

odbywa się w terminie i miejscu wybranym przez Kolegium  Forum Uniwersytetów Polskich. 

3. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej: ,,Organizatorem”) jest Forum Uniwersytetów Polskich. 

4. O terminie i miejscu Gali Organizator informuje do dnia 10 października, za pośrednictwem strony 

internetowej oraz portali społecznościowych.  

§2  

Cel konkursu 

Celem Konkursu jest uhonorowanie studentów i środowisk akademickich skupionych wokół uniwersytetów 

klasycznych w Polsce, których inicjatywy zasługują na szczególną uwagę z tytułu wyróżniającego 

propagowania szeroko rozumianych idei uniwersyteckich.  

§3  

Kategorie  

1. Nagrody w Konkursie przyznawane są w następujących kategoriach:  

1) Projekt Naukowy – dla projektów o charakterze naukowym, realizowanych w ramach koła 

naukowego, organizacji studenckiej bądź w ramach szkoły letniej oraz współpracy z innymi 

organizacjami w formie np. przeprowadzenia badań, opublikowania artykułu, eseju lub formy 

multimedialnej o treści naukowej, różnych form prezentacji naukowej, opracowania raportu 

lub opinii. 

2) Uniwersytet Perspektyw – dla organizacji lub projektów, które wspierają studentów w rozwoju 

zawodowym oraz umożliwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych 

na rynku pracy;  

3) Projekt Sportowy – dla projektów promujących rywalizację sportową, aktywność fizyczną 

lub zdrowy tryb życia; 

4) Projekt Kulturalny (inny niż juwenalia) – dla projektów mających na celu popularyzowanie działań 

kulturalnych lub artystycznych  wśród społeczności akademickiej, rozwijanie kreatywności 

studentów, promowanie talentów oraz rozwijanie współpracy pomiędzy uczelniami;   



 

 

 
 

5) Projekt Dydaktyczny – dla projektów wdrażających nowoczesne techniki nauczania, których misja 

i cel nakierowane są na nieustanne podnoszenie szeroko pojętej jakości kształcenia; Projekty 

te powinny promować innowacyjne podejście do nauczania, kreatywne rozwinięcie technik 

studiowania oraz pozyskiwania wiedzy; 

6) Media Uniwersyteckie – dla instytucji medialnych działających na uniwersytetach klasycznych, 

w tym m.in. radia, telewizje, magazyny studenckie; 

7) Projekt Społeczny – dla inicjatyw lokalnych oraz akcji o tematyce społecznie istotnej, mających 

na celu uświadamianie społeczeństwa bądź wprowadzenie zmian w otoczeniu;  

8) Projekt Prostudencki – dla projektów wpływających na poprawę jakości studiowania i życia 

studentów. Projekt może dotyczyć zmian strukturalnych lub infrastrukturalnych; wymagane 

jest wskazanie skutków wprowadzonych zmian wraz z uzasadnieniem ich wpływu na poprawę 

jakości życia społeczności akademickiej; 

9) EKO Projekt – dla projektów mających na celu promowanie ekologicznego stylu życia 

oraz uświadamianie społeczeństwa w tym zakresie;  

2. Wszystkie projekty zgłaszane w poszczególnych kategoriach, o których mowa w ust. 1 mogą 

być przeprowadzane w formie stacjonarnej, zdalnej bądź hybrydowej. 

3. Prezydium Forum Uniwersytetów Polskich ma prawo przyznać Nagrodę Honorową dla projektu 

bądź osoby spoza listy zgłoszonych w kategoriach, o których mowa w ust. 1. Prezydium Forum 

Uniwersytetów Polskich uzasadnia decyzję w uchwale podjętej w przedmiotowej sprawie. 

§4  

Tryb dokonywania zgłoszeń w Konkursie  

1. Zgłoszeń w Konkursie dokonują przedstawiciele samorządów studenckich i innych organizacji 

studenckich w terminie do 2 tygodni przed terminem Gali za pomocą formularza udostępnionego 

na stronie internetowej www.funip.pl. 

2. Ostateczny termin zgłaszania kandydatur Organizator podaje za pośrednictwem strony internetowej 

oraz portali społecznościowych do 2 tygodni przed rozpoczęciem Gali.  

3. Każda osoba może zgłosić nieograniczoną liczbę projektów w Konkursie. 

§5 

Głosowanie i wyłonienie laureatów  

1. Głosowanie w Konkursie podzielone jest na dwa etapy. 

2. W pierwszym etapie głosowania udział biorą wyłącznie Delegaci Forum Uniwersytetów Polskich (zwani 

dalej: ,,Delegatami”), którzy dokonują wyboru 3 projektów, w każdej z kategorii z listy zgłoszeń, 

udostępnionej im przez Przewodniczącego Forum Uniwersytetów Polskich. 
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3. Każdy Delegat dysponuje 3 głosami w każdej z kategorii. 

4. Oddanie głosu przez Delegata odbywa się poprzez wskazanie trzech projektów w każdej z kategorii, 

które jego zdaniem powinny zakwalifikować się do kolejnego etapu głosowania. 

5. Delegaci nie mogą oddawać głosów na projekty pochodzące z macierzystej uczelni.  

6. Do kolejnego etapu głosowania przechodzą 3 projekty w każdej z kategorii, które uzyskały największą 

liczbę głosów. 

7. W drugim etapie głosowania, trwającego co najmniej 5 dni, bierze udział cała społeczność akademicka. 

8. Głosowanie, o którym mowa w ust. 5 odbywa się za pośrednictwem narzędzi informatycznych 

wskazanych przez Organizatora na stronie internetowej www.funip.pl.  

9. Każdy głosujący może oddać jeden głos w każdej z kategorii.  

10. Laureatami w każdej z kategorii zostają projekty, na które oddano największą liczbę głosów podczas 

drugiego etapu głosowania.  

§6 

Nagrody w Konkursie 

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Forum Uniwersytetów Polskich. 

2. Nagrodami w Konkursie są pamiątkowe statuetki, wręczane laureatom podczas uroczystej Gali. 

3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

§7 

Organizacja Gali 

1. Organizatorami Gali są: gospodarz Zjazdu Forum Uniwersytetów Polskich, podczas którego odbywa 

się Gala oraz Forum Uniwersytetów Polskich.  

2. Gospodarza zjazdu wybiera Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich zgodnie z przepisami Statutu 

Forum Uniwersytetów Polskich. 

3. Podczas Gali ogłaszani są Laureaci Konkursu.  

4. W Gali mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby posiadające status studenta, 

legitymujące się dokumentem pozwalającym na ustalenie i potwierdzenie ich tożsamości, z zastrzeżeniem 

ust. 5.  

5. Osoby niepełnoletnie, legitymujące się dokumentem pozwalającym na ustalenie i potwierdzenie 

ich tożsamości, mogą wziąć udział w wydarzeniu wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego. 

6. Udział w Gali jest bezpłatny. 

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

 

 

 

 

  



 

 

 
 

§8 

Przepisy porządkowe  

1. Udział w Gali jest równoznaczny z:  

1) akceptacją niniejszego Regulaminu;  

2) akceptacją Regulaminu korzystania z budynków oraz przestrzeni wskazanych przez organizatora 

jako miejsce wydarzenia;  

3) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów zgodnie z klauzulą 

zawartą w załączniku nr 1. 

2. Organizatorzy Gali zastrzegają sobie prawo do rejestracji audiowizualnej Gali, w trakcie jej trwania, 

dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych oraz wyłączność w tym zakresie.  

3. Uczestnik, biorąc udział w Gali, wyraża także zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach 

dokumentacyjnych i promocyjnych. W przypadku osób, o których mowa w § 7 ust. 4, zgodę wyraża 

opiekun prawny.  

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

oraz należące do nich mienie, które zostanie zniszczone lub utracone. 

5. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p. poż obowiązujących 

na terenie budynków oraz przestrzeni, w których organizowana jest Gala, a także  do stosowania 

się do poleceń wydawanych przez osoby upoważnione przez Organizatorów Gali.  

6. W Gali nie może brać udział osoba znajdującym się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu 

lub innych środków odurzających, a także osobom zachowującym się w sposób sprzeczny z ogólnie 

przyjętymi zasadami współżycia społecznego, w szczególności zachowującymi się agresywnie 

lub stosujących zwroty powszechnie uważane za wulgarne. O odmowie dopuszczenia do udziału 

w wydarzeniu decydują Organizatorzy Gali lub wskazane przez nich osoby.  

7. Podczas trwania Gali zabrania się wnoszenia alkoholu oraz innych środków odurzających na teren, 

w którym odbywa się Gala.  

8. Zabrania się wejścia na teren, w którym odbywa się Gala:  

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 Gali zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Gali 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 Gali lub godzące 

w ich wizerunek. 

 

 

  



 

 

 
 

§9  

Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega prawo zmiany Regulaminu.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

 


