BLOG Z ERASMUSEM
REGULAMIN EDYCJI 2017-2018
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs " BLOG Z ERASMUSEM " (zwany dalej "Konkursem"), jest organizowany przez
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, NIP 734-00-09-469,
REGON: 000001293, zwanym dalej Organizatorem.
2. W Konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci UAM, realizujący dowolną mobilność w
ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017-2018.
3. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która posiada i prowadzi blog w dowolnym
języku.
4. Blog zgłoszony do konkursu musi mieć przynajmniej 6 wpisów w trakcie roku akademickiego
2017-2018, być aktywny przez okres minimum 3 miesięcy i dostępny przez cały okres trwania
Konkursu. Tematyka bloga, w przeważającej części, musi dotyczyć szeroko rozumianej
mobilności w ramach programu Erasmus+
5. Zabronione jest zgłaszanie przez jednego Użytkownika dwóch lub więcej blogów o tożsamej
treści.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z Konkursu zgłoszeń nie
spełniających powyższych warunków na każdym etapie Konkursu.
II. MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w okresie od 01.10.2017 do 30.06.2018
roku.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU.
1. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszych 3 blogów spośród blogów zgłoszonych do
udziału w Konkursie. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni nagrodami przewidzianymi w niniejszym
Regulaminie.
2. Każdy ze Zwycięzców wyraża zgodę na opublikowanie nazwy i adresu jego bloga oraz imienia i
nazwiska na stronach organizatora.
3. Zgłaszanie bloga do Konkursu polega na przesłaniu elektronicznego zgłoszenia z następującymi
danymi:
a. tytuł bloga;
b. adres bloga;
c. imię i nazwisko założyciela bloga;
d. PESEL założyciela bloga;
e. adres e-mail założyciela bloga;
f. kierunek i rok studiów;
g. kraj, miasto, nazwa uczelni, w której realizowana jest mobilność.
4. Założyciel bloga potwierdza, iż treści prezentowane na blogu nie naruszają obowiązujących
przepisów ani jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś osoby których wizerunki upubliczniono w
treści bloga wyraziły na to stosowną zgodę. Założyciel bloga upoważnia jednocześnie
Organizatora do wykorzystania bloga i jego treści w sposób opisany w niniejszym regulaminie.
IV. ZASADY KONKURSU
1. Blogi można zgłaszać w czasie trwania Konkursu, tj. od 5.10.2017 do 30.06.2018 r., do godz.
12:00
2. Oceny blogów dokona Kapituła Konkursu.
3. Kryteria oceny blogów przez Kapitułę Konkursu:
a) treść bloga (wybór tematów, oryginalność, styl, język);

b) ogólny wygląd bloga (estetyka, spójność w prezentowaniu treści, przyjazność w
korzystaniu).
V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 15 października2018 r.
2. Zwycięscy zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą elektroniczną, na adres
mailowy podany w zgłoszeniu.
VI. NAGRODY
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:
a) nagroda główna za I miejsce
b) nagradza za II miejsce
c) nagroda za III miejsce
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do
przetwarzania ich danych osobowych podanych w zgłoszeniu Konkursowym, w zbiorze danych
sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji Konkursu i wydania przyznanych w nim Nagród.
2. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich
poprawienia lub żądania ich usunięcia.
3. Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu Konkursu
4. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników na stronie internetowej
http://erasmus.amu.edu.pl
5. Organizator zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo
do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym poinformuje Uczestników na
stronach regulaminu Konkursu oraz na podany przez nich adres poczty elektronicznej. Przy
braku akceptacji zmian Uczestnik ma prawo wycofać się z Konkursu. Zamiany Regulaminu nie
będą pogarszać sytuacji prawnej Uczestników Konkursu w porównaniu do wcześniejszego
brzmienia Regulaminu.
6. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu powołana zostanie Komisja
Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Prorektora ds.
Nauki i Współpracy Międzynarodowej
7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu

