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Regulamin konkursu „Długosz Roku” 

 =2019=  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem uczelnianego konkursu „Długosz Roku” jest Koło Naukowe Myśli 

Administracyjno-Prawnej działające przy Uniwersytecie Humanistyczno-

Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, zwane dalej Organizatorem. 

2. Znakami firmowymi konkursu są: 

a. Logotyp konkursu: 

 

b. Nazwa konkursu: 

„Długosz Roku” 

3. Znaki firmowe konkursu są własnością Organizatora. 

4. Znaki  firmowe  konkursu  mogą  być  użyte  przez inne podmioty wyłącznie  przez  

podpisanie odpowiedniej umowy z Organizatorem. 

5. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. 

6. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać kandydatów  konkursu  z  niniejszym 

regulaminem. Uczestnik po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie 

pisemnej – podpis. 
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II. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU 

1. Konkurs „Długosz Roku” ma charakter konkursu uczelnianego dla wszystkich 

zgłaszających się kandydatów, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w 

niniejszym regulaminie.  

2. Naruszenie  niniejszego  regulaminu,  w  tym  przekroczenie  ustalonych  terminów 

obowiązujących  w  poszczególnych  etapach  konkursu,  powoduje  nieważność 

przeprowadzonych czynności, zaś kandydaci wyłonieni z takiej kwalifikacji nie mogą 

być dopuszczeni do dalszych etapów konkursu. 

3. Laureatami konkursu finałowego muszą być czynni pracownicy naukowi Instytutu 

Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w 

Częstochowie. 

4. W  toku  konkursu „Długosz Roku” wyłoniony zostanie laureat, który otrzyma 

następujący tytuł: 

a)Długosz Roku za Najlepszego Wykładowcę roku akademickiego 2017/2018. 

 

III. PRZEBIEG KONKRSU 

1.Kwalifikacje do konkursu: 

a. Kwalifikacje do konkursu przeprowadza Organizator, ogłaszając rozpoczęcie 

konkursu poprzez stronę Koła Naukowego Myśli Administracyjno-Prawnej dostępnej 

pod adresem www.facebook.pl/@KNMAP.UJD oraz poprzez ogłoszenie wydarzenia 

na grupie UJD Częstochowa – studenci, dostępnej pod adresem 

www.facebook.com/groups/240409069445692/. 

b. Do udziału w konkursie zgłaszani są czynni pracownicy dydaktyczni Instytutu Prawa, 

Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w 

Częstochowie zwanymi dalej kandydatami.  
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c. Zgłosić kandydata może każdy w formie pisemnej lub elektronicznej wysyłając imię i 

nazwisko  kandydata na dowolny wskazany poniżej adres: 

 

Forma pisemna:  

 ul. Zbierskiego 2/4, 42-200 Częstochowa, p. 3.28. 

 

Forma elektroniczna:  

 wiadomość poprzez portal Facebook, w wiadomości tekstowej do strony Koła 

Naukowego Myśli Administracyjno-Prawnej dostępnej pod adresem 

www.facebook.pl/@KNMAP.UJD, 

 wiadomość e-mail na adres: knmap.ujd@gmail.com. 

d. W przypadku zbieżności imion i nazwisk dwóch lub więcej kandydatów, Organizator 

zobowiązuje się podjąć czynności dążące do ustalenia ze zgłaszającym konkretnego 

kandydata. 

e. Możliwość składania kandydatur ograniczona jest czasowo. 

f. Kandydatów do nagrody „Długosz Roku”, można zgłaszać do 23 czerwca 2018 r. do 

godziny 24:00. 

g. Wszystkie kandydatury zgłoszone po terminie traktowane będą za niebyłe. 

h. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia kandydata niezwłocznie informuje go o 

konkursie wraz z złożeniem wniosku o wyrażenie zgody do jego udziału. 

i. Przystąpienie do konkursu jest dokonywane w formie pisemnej przez kandydatów.  

j. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

k. W przypadku nie wyrażenia zgody przez kandydata na udział w konkursie, 

kandydaturę uznaje się za niebyłą. 

 

2. Okres przygotowawczy: 

a. Kandydatura zakwalifikowana do finału konkursu „Długosz Roku” umieszczany jest 

przez Organizatora na liście konkursowej w formie ankiety. 

b. Kandydaci umieszczani są na liście konkursowej w kolejności alfabetycznej 

poczynając od nazwiska. 

c. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru dowolnego przez siebie operatora 

portalu internetowego obsługującego twór ankiety. 
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3. Finał: 

a. Organizator dnia 24 czerwca 2018 roku o godzinie 12, publikuje ostateczną ankietę 

konkursową i rozpoczyna bieg głosowania. 

B Ankieta konkursowa publikowana jest pod adresem: 

www.facebook.pl/@KNMAP.UJD oraz poprzez ogłoszenie jej na grupie UJD 

Częstochowa – studenci, dostępnej pod adresem: 

www.facebook.com/groups/240409069445692/. 

b. Głosowanie na kandydatów do nagrody „Długosz Roku” możliwe jest do 28 czerwca 

2018 roku do godziny 24:00. 

c. Wraz z zakończeniem konkursu Organizator weryfikuje ilość oddanych głosów.  

d. Zwycięża kandydat, który do dnia 28 czerwca 2018 roku do godziny 24:00 uzyskał 

największą ilość głosów. 

 

4. Wręczenie nagród: 

a. Laureat konkursu „Długosz Roku” otrzymuje: 

 Statuetkę Długosz Roku za Najlepszego Wykładowcę roku akademickiego 

2018/2019, 

 Dyplom z podziękowaniem za uczestnictwo w konkursie. 

b. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia nagród laureatowi konkursu w terminie 

do 30 dni od zakończenia konkursu. 
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Załącznik Nr 1 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE „DŁUGOSZ ROKU” 
organizowanym przez Koło Naukowe Myśli Administracyjno-Prawnej 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  
im. Jana Długosza w Częstochowie 

 
 

Imię  

Nazwisko  

Dane kontaktowe  

 
Ja,  niżej  podpisany(a)  wyrażam  zgodę  na  udział mojej osoby w  konkursie  

uczelnianym „Długosz Roku” oraz oświadczam, że zapoznałem(am) się z jego regulaminem. 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  organizatorów  konkursu moich danych   

osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 133 poz. 883, ze zm.). 

Ponadto wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska  

w  mediach  oraz  stronach internetowych organizatorów konkursu w przypadku wytypowania 

mnie jako laureata. Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z 

prawdą. 

 
…………………..       ………………….. 

data i miejscowość        podpis 

 


