Regulamin
konkursu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
„Aktywność kulturalna w środowisku akademickim”
zwany dalej „Regulaminem”
§1 Postanowienia ogólne
1.

2.

3.

Organizatorem konkursu jest Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą
w Warszawie (00-028) przy ul. Brackiej 18/16, NIP: 525-25-24-863, wpisany
do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000417350 zwany dalej
Organizatorem lub PSRP.
Konkurs jest realizowany w ramach projektu “Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej
studentów i doktorantów” realizowano jako zadanie zlecone przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Celem konkursu jest promocja aktywności kulturalnej w środowisku akademickim.
§2 Warunki udziału

1.

a)
b)
c)
d)

W ramach konkursu PSRP przyzna nagrody finansowe za wkład w rozwój kultury
studentów w kategoriach:
osoba wyróżniająca się i zaangażowana;
wsparcie studenckich aktywności kulturalnych;
zespół/organizacja w kategorii muzyka (np. zespół, chór);
zespół/organizacja w kategorii inna działalność kulturalna (np. zespół teatralny).

Uczestnikami konkursu mogą być:
a) w kategorii, o której mowa w ust. 2 lit. a - osoby posiadające status studenta;
b) w kategorii, o której mowa w ust. 2 lit. b – opiekunowie studentów i organizacji
kulturalnych;
c) w kategorii, o której mowa w ust. 2 lit. c i d – zespoły i organizacje.
3.
Do konkursu uczestnika i zespoły/organizacje zgłasza się przez wypełnienie formularza
na stronie www.kultura.psrp.org.pl - zgłoszenie uznaje się za ważne jeśli w formularzu
prawidłowo wypełnione są wszystkie okna.
4.
W przypadku zgłoszenia uczestnika lub zespołu/organizacji przez osoby trzecie
Organizator wystąpi do zgłoszonej osoby lub zespołu/organizacji o wyrażenie zgody na
udział
w
konkursie.
W przypadku braku uzyskania zgody, zgłoszenie nie jest brane pod uwagę.
5.
Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia dokonane w inny sposób niż określony
w ust. 3 lub jeśli zgłoszenie będzie sprzeczne z niniejszym regulaminem lub zawierało
będzie błędy, informacje niepełne.
6.
Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 należy dokonać w terminie od 8.10.2020 r.
do 8.11.2020 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.
2.

W konkursu nie mogą brać udziału:
a) władze statutowe PSRP, przez co rozumie się: Przewodniczącego, członków Rady
Wykonawczej, członków Rady Studentów, członków Komisji Rewizyjnej i Rzecznika Praw
Studenta.
b) Członkowie kapituły konkursowej;
c) Osoby do drugiego stopnia pokrewieństwa i powinowactwa z osobami wymienionymi
w pkt 1 i 2.
d) zespoły i organizacje, których członkami lub opiekunami są osoby wymienione w pkt. 1-3.
7.

§3 Kapituła konkursowa
1.
2.
3.
4.
5.

Nagrody przyznaje kapituła konkursu powołana przez Organizatora.
Kapituła konkursowa podejmuje decyzje większością zwykłą przy udziale co najmniej
połowy powołanego składu.
Kapituła ma prawo zasięgać opinii wybranych przez siebie specjalistów.
Decyzja kapituły konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Kryteria oceny stanowiące podstawę przyznania nagród określa załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
§4 Nagrody

1.
1)
a)
b)
c)
2)
a)
b)
c)
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Kapituła przyzna w ramach konkursu nagrody finansowe w każdej z kategorii wskazanej
w §2 ust. 1 w kwotach:
w kategoriach określonych w §2 ust.1 lit. a-b (tj. dla osób indywidualnych):
I miejsce: 5 000 zł;
II miejsce: 3 000 zł;
III miejsce: 2 000 zł;
w kategoriach określonych w §2 ust.1 lit. c-d (tj. dla organizacji i zespołów):
I miejsce: 15 000 zł;
II miejsce: 10 000 zł;
III miejsce: 5 000 zł;
Kwoty nagród wskazane w ust. 1 pkt 1 są kwotami netto, Organizator odprowadzi od nich
stosowny podatek. Kwoty nagród wskazane w ust. 1 pkt 2 są kwotami brutto, podmiot
otrzymujący nagrodę zobowiązany jest do odprowadzenia podatku.
Nagrody wskazane w ust. 1 pkt 1 wypłacane są bezpośrednio osobom nagrodzonym.
Nagrody wskazane w ust. 1 pkt 2 wypłacane są na rzecz podmiotu wskazanego przez
przedstawicieli zespołu/organizacji.
Kapituła ma prawo nie przyznać nagrody określonej w ust. 1 lub podzielić ją między kilku
uczestników/organizacji/zespołów.
Kapituła ma prawo przyznać wyróżnienia i nagrody specjalne.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 17.12.2020 r. Uczestnicy wyrażają zgodę
na publikację ich danych na stronie internetowej.
W przypadku zorganizowania gali podsumowującej, zwycięzcy są zobowiązani
do udziału w niej. Organizacja gali zależna będzie od sytuacji epidemicznej w kraju.

8.

9.
10.

Zwycięzcy będą zobowiązani do złożenia Organizatorowi stosownych oświadczeń
podatkowych, w formie pisemnej w siedzibie Organizatora w terminie 5 dni od
otrzymania ich od organizatora. W tym samym terminie przedstawiciele
zespołu/organizacji składają oświadczenie, na rzecz jakiego podmiotu należy wypłacić
nagrodę wraz ze zgodą tego podmiotu na przyjęcie nagrody.
W przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 8 w terminie, Organizator
może odmówić wypłaty nagrody.
Nagrody zostaną wypłacone do 31 grudnia 2020 r. na rachunek bankowy wskazany
w oświadczeniu wskazanym w ust. 8.
§5 Przetwarzanie danych osobowych

1.

2.
3.

PSRP w ramach konkursu przetwarza dane osobowe zgłoszonych osób na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a i lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady *UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwane dalej RODO.
Uczestnik wypełniając zgłoszenie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych, których podanie jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie.
W przypadku osoby zgłoszonej przez osobę trzecią, Organizator niezwłocznie uzyska
zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

§6 Postanowienia końcowe
W uzasadnionym przypadku organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu lub odwołania
konkursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
„Aktywność kulturalna w środowisku akademickim”
Kryteria oceny
W każdej kategorii można zdobyć maksymalnie 50 punktów. Każde kryterium Kapituła ocenia od 1
do 5 punktów – należy pamiętać, że przy ocenieni Kapituła powinna uwzględniać specyfikę uczelni
i miejsca działalności grupy/osoby.

Kategorie:

• Student (osoba wyróżniająca się i zaangażowana)
1.

zakres upowszechniania/promowania kultury (ogólny wyraz projektu/przedstawionego
osiągnięcia)
2. wartość artystyczna
3. wartość merytoryczna, edukacyjna i społeczna
4. oryginalność projektu/wykonawstwa (koncepcja, korzystanie z potencjału kultury)
5. liczba osiągnięć i ich prestiż
6. zasięg wykonywanych realizacji
7. reprezentowany poziom (sposób wykonania/doświadczenie artystyczne)
8. wpływ na rozwój kulturowy odbiorcy (atrakcyjność odbiorcza)
9. promowanie kultury polskiej/charakter międzynarodowy
10. koncepcja projektu - kreatywność

• Opiekun (wsparcie studenckich aktywności kulturalnych)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

zakres upowszechniania/promowania kultury (ogólny wyraz projektu/przedstawionego
osiągnięcia)
wartość artystyczna wspieranych inicjatyw
wartość merytoryczna, edukacyjna, i społeczna
oryginalność projektu/wykonawstwa (koncepcja, korzystanie z potencjału kultury)
liczba osiągnięć i ich prestiż
zasięg wykonywanych realizacji
reprezentowany poziom (sposób wykonania/doświadczenie artystyczne)
wpływ na rozwój kulturowy odbiorcy (atrakcyjność odbiorcza)
promowanie kultury polskiej/charakter międzynarodowy
koncepcja projektu - kreatywność

• Zespół/organizacja w kategorii muzyka (np. zespół, chór)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

zakres upowszechniania/promowania kultury (ogólny wyraz projektu/przedstawionego
osiągnięcia)
wartość artystyczna
wartość merytoryczna, edukacyjna, i społeczna
oryginalność projektu/wykonawstwa (koncepcja, korzystanie z potencjału kultury)
liczba osiągnięć i ich prestiż
zasięg wykonywanych realizacji
reprezentowany poziom zespołu (sposób wykonania/doświadczenie artystyczne)
wpływ na rozwój kulturowy odbiorcy (atrakcyjność odbiorcza)
promowanie kultury polskiej/charakter międzynarodowy
koncepcja projektu - kreatywność

• Zespół/organizacja w kategorii inna działalność kulturalna (np. zespół teatralny)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

zakres upowszechniania/promowania kultury (ogólny wyraz projektu/przedstawionego
osiągnięcia)
wartość artystyczna
wartość merytoryczna, edukacyjna, i społeczna
oryginalność projektu/wykonawstwa (koncepcja, korzystanie z potencjału kultury)
liczba osiągnięć i ich prestiż
zasięg wykonywanych realizacji
reprezentowany poziom zespołu (sposób wykonania/doświadczenie artystyczne)
wpływ na rozwój kulturowy odbiorcy (atrakcyjność odbiorcza)
promowanie kultury polskiej/charakter międzynarodowy
koncepcja projektu - kreatywność

