
REGULAMIN KONKURSU „KULTURALNI W SIECI” 

 

I. Organizator konkursu  

Organizatorem konkursu jest Instytut Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki oraz 

Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG.  

 

II. Tematyka konkursu  

Zadaniem uczestników konkursu „Kulturalni w sieci” jest stworzenie vloga. Tematyka vloga 

jest dowolna. Przykładowe zagadnienia: 

 Kultura współczesna 

 Sztuka 

 Prezentacja twórczości (aktywności) własnej 

 Hobby / zainteresowania 

w formie recenzji, prezentacji lub relacji. 

 

III. Cele konkursu  

Projekt ma na celu kulturalne ożywienie społeczności akademickiej WSG w wirtualnej 

przestrzeni oraz wykorzystanie potencjału teoretycznego studentów kulturoznawstwa w 

praktyce – w ramach wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram 

Kwalifikacji. 

 

IV. Warunki konkursu  

Konkurs jest dwuetapowy. W I etapie (do 30 września) uczestnicy Konkursu przygotowują 

koncepcję vloga oraz wprawkę (przykładowy film). W II etapie (do 30 listopada) uczestnicy 

prezentują twórcze rozwinięcie koncepcji, czyli funkcjonujący już w sieci vlog. 

Zgłoszenie vloga do Konkursu odbywa się przez wysłanie koncepcji i przykładowego filmu (I 

etap) oraz linku do vloga (II etap) na adres : kulturoznawstwo@byd.pl.  

 

1. Uczestnikiem konkursu może być student II roku Kulturoznawstwa w obszarze 

Zarządzanie kulturą (rok akademicki 2013/2014). 

2. W konkursie przewidziano jedną kategorię prac, tj. vlog kulturalny.  

3. Każdy z uczestników może przedstawić tylko jeden vlog.  

4. W konkursie może wziąć udział każda osoba określona w punkcie 1,  która prowadzi 

vlog w języku polskim. 
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5. Za vlog uznaje się dziennik i każdą inną periodyczną formę wypowiedzi internetowej, 

która umożliwia autorowi umieszczanie datowanych wpisów, wpisy te są 

ogólnodostępne, mają charakter autorski. 

6. Zwycięzca zobowiązuje się do umieszczenia na głównej stronie vloga informacji o 

zwycięstwie w konkursie oraz  logotypu organizatora – Instytutu Kulturoznawstwa 

WSG. 

7. Praca powinna być podpisana (imię i nazwisko autora). Zwycięzcy wyrażają zgodę na 

publikowanie nicka, adresu vloga, imienia i nazwiska.  

8. Prace nagrodzone i wyróżnione mogą zostać wykorzystane przez Organizatora do 

celów informacyjnych i promocyjnych.  

9. Uczestnik przenosi majątkowe prawa autorskie do vloga na Organizatora - 

Organizator Konkursu może wykorzystać vlog na wszystkich polach eksploatacji, 

związanych z promocją i popularyzacją działań bez ograniczeń czasowych. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania  nagrodzonych prac. 

11. Uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach 

informacyjnych dotyczących konkursu. 

12. E-mail Uczestnika zostanie wykorzystany wyłącznie do komunikacji związanej z 

Konkursem. 

13. Autor vloga zobowiązuje się do zdobycia zezwolenia na rozpowszechnianie 

wizerunku osób prezentowanych na vlogu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie 

swojego wizerunku przez organizatora Konkursu. 

14. Autor vloga, zgłaszając go do Konkursu zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia 

z roszczeniami w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich 

praw przez zamieszczenie zrzutu z vloga na stronie konkursowej, przejmie na siebie w 

całości koszty ewentualnego postępowania sądowego oraz zasądzonych odszkodowań. 

15. Treść i forma zgłaszanych do Konkursu vlogów nie może naruszać przepisów prawa, 

prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich, w tym praw na dobrach 

niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub 

wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne). Vlog nie może 

obrażać uczuć religijnych i  obyczajów osób trzecich. 

16. Organizator zastrzega sobie na każdym etapie Konkursu prawo do wykluczenia z 

udziału w Konkursie vlogów naruszających postanowienia opisane w niniejszym 

Regulaminie. Wykluczony z Konkursu vlog nie może być ponownie zgłoszony. 

17. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu. 



 

V. Ocena 

1. Konkurs jest dwuetapowy (I etap – nagrody za koncepcję i wprawkę, II etap – nagrody za 

realizację).  

2. Ocena prac zostanie dokonana przez jury. 

3. Kryteria oceny vlogów: 

 Koncepcja vloga – innowacyjność i tematyka (I etap) 

 Treść vloga – tematyka, sposób prezentacji, język (II etap) 

 Wygląd vloga – innowacyjność, warstwa wizualna spójna z treścią (II etap) 

4. Jury złożone z animatorów kultury oraz kulturoznawców powołuje organizator Konkursu.  

5. Decyzje jury są ostateczne.  

6. Jury określa nagrody i wyróżnienia.  

7. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania nagród specjalnych. 

8. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia laureaci zostaną powiadomieni najpóźniej 5 dni 

przed terminem uroczystości przyznania nagród.  

9. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.  

10. Prace niespełniające warunków określanych w regulaminie nie będą klasyfikowane. 

 

VI. Nagrody 

I etap 

1 nagroda – bon edukacyjny WSG 

2 nagroda – nagrody rzeczowe 

3 nagroda – nagrody rzeczowe 

II etap 

1 nagroda – bon edukacyjny WSG 

2 nagroda – nagrody rzeczowe 

3 nagroda – nagrody rzeczowe 

 

VII. Postanowienia dodatkowe 

 

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoważne z zaakceptowaniem przez Uczestnika 

zasad określonych w niniejszym Regulaminie i zobowiązaniem do jego przestrzegania. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia wizerunku 

Laureata Konkursu, Uczestników oraz wyróżnionych w Konkursie. Laureaci Konkursu, 

ani uczestnicy wyróżnieni nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z powyższego 

tytułu. 



3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów 

sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości w 

przebiegu Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków 

Regulaminu, w tym zmiany terminów prowadzenia Konkursu lub przerwania Konkursu w 

każdym czasie. 

 

Kontakt z Organizatorem Konkursu: 

 

Instytut Kulturoznawstwa  

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

 ul. Garbary 2 

 85-229 Bydgoszcz 

  

tel. 52 567 00 79, 52 567 00 57  

e-mail: kulturoznawstwo@byd.pl 

 

 

 

 

 


