Kanclerz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ogłasza konkurs na logo graficzne
FORUM Administracji UAM
Zapraszamy do udziału w ogólnouczelnianym konkursie.
Zaprojektuj i przyślij nam swój projekt logotypu.
Zgłoszenia przyjmujemy do 23 października 2022 r.
na adres: forum.administracji@amu.edu.pl
Do kogo skierowany jest konkurs?
W konkursie mogą wziąć członkinie i członkowie społeczności UAM (studentki i studenci,
pracowniczki i pracownicy, doktorantki i doktoranci, słuchaczki i słuchacze studiów
podyplomowych na UAM i Uniwersytetu Otwartego UAM).
Czekamy na kreatywne projekty, ukazujące profesjonalizm i pozytywne nastawienie
pracowniczek i pracowników administracji UAM, które zarazem służyć będą promowaniu
uczelni jako przyjaznego miejsca pracy.
Nagrody
Dla laureata konkursu przewidziana jest nagroda ufundowana przez Kanclerza UAM.
Na zgłoszenia czekamy do 23 października 2022 r.
Dotychczas zorganizowane zostały:
“Piątki dla Dziekanatu” – FORUM DZIEKANTÓW UAM w dniach 1 i 8.02.2019 roku,
Konferencja Administracja wydziałowa UAM w rzeczywistości epidemii Covid-19, w dniach
19.11-10.12.2021,
Kolejne wydarzenie to III FORUM Administracji UAM „Przyjaźnie i Profesjonalnie”, które
odbędzie się w dnia 16-17.02.2023r.
Szczegóły znajdziesz w regulaminie poniżej.
Regulamin
Konkursu na logo graficzne
FORUM Administracji UAM
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na Logo graficzne
FORUM Administracji UAM, zwany dalej „Konkursem”.
2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie logo graficznego FORUM Administracji UAM,
zwany dalej „Projektem”.
3. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet im Adama Mickiewicza z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, posiadający numer NIP:
7770006350 i numer REGON: 000001293, zwany dalej „Organizatorem”.
4. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23 października 2022 roku.
5. Nadzór nad programowym i artystycznym kształtem Konkursu pełnić będzie Komisja
Konkursowa.

II. Cele Konkursu
1. Stworzenie logo FORUM Administracji adekwatnego do charakteru tego cyklicznego
wydarzenia promującego Uczelnię jako przyjazne miejsce pracy.
2. Przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców misji Forum Administracji.
3. Aktywizacja studentek i studentów, pracowniczek i pracowników, doktorantek i
doktorantów, słuchaczek i słuchaczy studiów podyplomowych na UAM i Uniwersytetu
Otwartego UAM w działania rozwijające UAM.
4. Doskonalenie umiejętności graficznych członkini i członków społeczności UAM.
III. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział członkinie i członkowie społeczności UAM (studentki i
studenci, pracowniczki i pracownicy, doktorantki i doktoranci, słuchaczki i słuchacze
studiów podyplomowych na UAM i Uniwersytetu Otwartego UAM).
1) Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie projektu na adres mailowy Organizatora:
forum.administracji@amu.edu.pl z dopiskiem: „Konkurs na logo FORUM Administracji
UAM”. Należy przesłać Projekt oraz wymagane załączniki *, tj.
2) Zgoda na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celach
organizacji, przeprowadzenia i rejestracji Konkursu oraz udostępnienia informacji o
jego wynikach, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
3) Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku Uczestnika przez Organizatora,
4) Zgoda na korzystanie przez Organizatora z autorskiego projektu Uczestnika,
* warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przekazanie wskazanych załączników.
4. Kompletne zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23
października 2022 r. Termin jest ostateczny i nie podlega przywróceniu.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
6. Dostarczone Projekty nie podlegają zwrotowi.
7. Przesłanie Projektu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
Organizatorowi.
8. Sekretarzem Konkursu jest P. Natalia Czerwińska, kontakt:
natalia.czerwinska@amu.edu.pl, tel. +48618294690; +48516948775 .
9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią
Regulaminu, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego
postanowień przez Uczestników.
IV. Wymagania dotyczące projektu
1. Logo FORUM Administracji ma służyć promowaniu Uczelni jako przyjaznego miejsca
pracy. Nie należy powielać logo UAM ani żadnego z jego elementów przy tworzeniu Logo
Forum Administracji UAM.
2. Projekt powinien być załączony w formacie wektorowym PDF oraz dodatkowo w
poglądowym pliku JPG lub PNG.
3. Zgłoszone projekty oceniane będą przez Komisję Konkursową wg następujących
kryteriów:
1. oryginalność i trafność Projektu,
2. dobór kolorystyki,
3. ogólny zamysł i estetyka Projektu.
4. możliwość modyfikacji logo w kolejnych edycjach Forum Administracji (np. zmiana nr
porządkowego w kolejnej edycji Forum i/ lub roku, etc.).

V. Komisja Konkursowa
1. Oceny projektów dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
Dr Marcin Wysocki, Kanclerz UAM jako Przewodniczący;
Natalia Czerwińska, członkini komitetu organizacyjno-programowego III Forum
Administracji UAM, Kierowniczka Biura Obsługi Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej;
Karolina Domagalska-Nowak, przewodnicząca komitetu organizacyjnoprogramowego III Forum Administracji UAM, Kierowniczka Biura Obsługi Wydziału
Studiów Edukacyjnych;
Dorota Fedoruk, Sekcja Promocji;
Prof. UAM dr hab. Maciej Guźniczak, Prodziekan Wydziału PedagogicznoArtystycznego w Kaliszu;
Aneta Sochala-Rucka, członkini komitetu organizacyjno-programowego III Forum
Administracji UAM, Kierowniczka Sekcji Obsługi Studentów.
3. W Komisji Konkursowej nie mogą zasiadać wykonawcy uczestniczący w Konkursie.
4. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę Konkursu.
5. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji członków Komisji
Konkursowej.
6. W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji
Konkursowej.
7. Prace Komisji Konkursowej są niejawne.
8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
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4.

VI. Nagroda
Dla autora zwycięskiego Projektu przewidziana jest nagroda ufundowana przez
Kanclerza UAM.
VII. Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, w Intranecie
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz inne przepisy prawa.
W sprawach wątpliwości związanych z interpretacją postanowień Regulaminu
rozstrzyga Organizator. Rozstrzygnięcia Organizatora są wiążące dla Uczestników
W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej Organizator zastrzega możliwość
wprowadzenia zmian w Regulaminie.
VIII
Załączniki do Regulaminu

Załącznikami do Regulaminu są:
1. Zgoda na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celach
organizacji, przeprowadzenia i rejestracji Konkursu oraz udostępnienia informacji o
jego wynikach, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
2. Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku Uczestnika przez Organizatora,
3. Zgoda na korzystanie przez Organizatora z autorskiego projektu Uczestnika.

Załączniki do Regulaminu Konkursu na logo graficzne Forum Administracji UAM
w Poznaniu.
Zgodnie z art. 13 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), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy
iod@amu.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji, organizacji i
przeprowadzenia konkursu na logo graficzne FORUM Administracji UAM.
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na
przetwarzanie danych osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich
zostały zebrane.
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem
przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana
zgody, ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
powoduje skutki na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu zgodnie z art. 22 RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rejestracji, organizacji i
przeprowadzenia konkursu na logo graficzne Forum Administracji UAM w Poznaniu oraz
udostępnienia informacji o wynikach konkursu.
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,
w jakim zostały zebrane.
Data i podpis

Przyjmuje do wiadomości, iż Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz oświadczam, że został wypełniony wobec mnie obowiązek
informacyjny.

Data i podpis
Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i
rozpowszechnianie mojego wizerunku (w tym fotografii i dokumentacji filmowej) przez
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na potrzeby konkursu na logo graficzne
Forum Administracji UAM w Poznaniu.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nieograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
Niniejsza zgoda obejmuje wszystkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w
Internecie oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

Data i podpis

Zgoda na korzystanie z praw autorskich projektu logo graficzne Forum Administracji
UAM w Poznaniu.
Wyrażam zgodę na korzystanie z praw autorskich projektu logo graficznego Forum
Administracji UAM w Poznaniu, przeze mnie przygotowanego.

Data i podpis
*Wybrać właściwe/uzupełnić, wykreślić jeśli nie dotyczy

