Regulamin Festiwalu Twórczości Akademickiej
„Cecyliada 2020”

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Festiwalu Twórczości Akademickiej Cecyliada 2020 na fanpage'u
https://www.facebook.com/ignatianumsamorzad/, zwanym dalej „Festiwalem”, jest Samorząd
Studencki Akademii Ignatianum w Krakowie z siedzibą: w Krakowie (31-501), przy ul.
Kopernika 26, zwana dalej „Organizatorem”, [dalej: „Organizator”].
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Festiwalu. Wszelkie
roszczenia związane z Festiwalem należy kierować wyłącznie do Organizatora Festiwalu.
3. Akcja festiwalowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego
Facebook oraz poczty internetowej.
4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
5. Konkurs trwa w dniach: od 9.11.2020 od godziny 13:00 do 22.11.2020 do godziny 23:59.
W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie
konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na
fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2
Uczestnicy festiwalu
1. W Festiwalu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Festiwalu jest:
- posiadanie aktualnego statusu studenta Akademii Ignatianum w Krakowie,
- posiadanie tylko jednego prawdziwego konta osobowego na portalu Facebook,
- wykonanie zadania konkursowego,
-przestrzeganie regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem
https://www.facebook.com/legal/terms.
3. Przystępując do Festiwalu Uczestnik oświadcza, że akceptuje regulamin konkursu oraz
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, ID profilu na
facebook’u, adres IP) na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
b) zwalnia portal Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
5. Użytkownicy komentujący podejmujący akcje komentowania postów konkursowych

oświadczają, że:
a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,
b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, ID profilu na Facebooku, adres IP) w celu
realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

§3
Zasady Festiwalu
1. Festiwal będzie trwał od 16.11.2020 r. do 20.11.2020 r.
2. W ramach Festiwalu odbędą się:
a) Konkurs główny pt. „Wszystkie sztuki dozwolone”
b) Konkursy pomniejsze organizowane na fanpage’u

§4
Zasady konkursów organizowanych w ramach Festiwalu
1. Zasady ogólne:
1.1 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby
Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
1.2 W konkursach nagradzane są najciekawsze i najbardziej pomysłowe prace.
1.3 Zgłoszone do Konkursu praca nie może zawierać linków, zwrotów, obrazów
uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych.
Przesłane treści zawierające ww. zostaną usunięte z konkursów.
1.4 Zgłaszając się do Konkursów, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona
przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz że przysługują mu autorskie
prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do wysyłania go na określony konkurs.
1.5 Opublikowanie wyników konkursów nastąpi 20.11.2020r.
społecznościowych Facebook oraz Instagram Samorządu.

na

portalach

1.6 Laureaci Konkursów będą proszeni o podanie danych kontaktowych, w celu
ustalenia sposobu przekazania nagrody.
1.7 Zwycięskie prace mogą zostać opublikowane w serwisie Instagram i/lub
Facebook i/lub na stronie internetowej Samorządu przez Osoby Odpowiedzialne
powołane przez Organizatora.
2. Konkurs „Wszystkie Sztuki Dozwolone”.
2.1 Tematyką konkursu jest talent w dziedzinie szerokopojętej sztuki.
2.2 Aby wziąć udział w konkursie, należy udokumentować próbkę swojej artystycznej
twórczości (np. z zakresu tańca, śpiewu, fotografii, grafiki komputerowej etc.) i w

formie załącznika wysłać na festiwalowy adres e-mail cecyliada2020@gmail.com .
Należy przestrzegać podanych rozszerzeń: mp3/mp4/jpg/png/doc/pdf.
2.3 Konkurs przebiega następująco:
a) od 9.11.2019 do 18.11.2020 r. do godziny 23:59 - Uczestnicy mogą
przesyłać Zgłoszenia,
b) 19.11.2020 r.- Jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,
c) najpóźniej w dniu 20.11.2020 r. na fanpage’u i profilu Instagram
https://www.facebook.com/akademiaignatianum/
https://www.facebook.com/ignatianumsamorzad/
https://www.instagram.com/samorzad.ignatianum/
zostaną opublikowane wyniki konkursu.
2.4 Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na
podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych odpowiedzi konkursowych.
Nie ma możliwości podważenia obiektywności wyboru najlepszych prac
konkursowych, gdyż wybór będzie zupełnie subiektywny i informujemy o tym
otwarcie.
2.5 Nagrody zostaną wysłane na adres korespondencyjny podany przez laureata.
2.6 Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego lub
innego rzeczowego w stosunku do nagrody.
3. Konkursy organizowane w ramach Festiwalu na fanpag’u
3.1
Aby wziąć udział w danym konkursie należy skorzystać z możliwości
komentowania postów konkursowych umieszczonych pod adresem:
https://www.facebook.com/ignatianumsamorzad/
3.2 Przystępując do konkursu poprzez skomentowanie posta konkursowego
uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin konkursu.
3.3 Zadaniem uczestników jest umieszczenie w komentarzu pod postem
konkursowym treści zgodnych z poleceniem zamieszczonym poście na dany dzień.
3.4 Każdy użytkownik może wziąć udział w konkursie z określonego dnia
jednokrotnie. W przypadku większej ilości komentarzy konkursowych od jednego
użytkownika pod tym samym postem konkursowym, brany pod uwagę będzie tylko
pierwszy wpis.
3.5 Zwycięzcy konkursów zostaną wytypowani na podstawie największej ilości
facebookowych reakcji na ich komentarze konkursowe.
3.6 Oprócz tego zostały przewidziane nagrody dla 3 osób zaangażowanych w
konkursy, które spełniają określone kryteria:
a) Nie wygrały nagrody w żadnym z konkursów na fanpag’u lub konkursu „Wszystkie
Sztuki Dozwolone”
b) Brały udział we wszystkich konkursach od poniedziałku do czwartku.

Z osób które spełniają ww. wymogi zostaną wybrane 3 osoby o największej sumie
facebookowych reakcji pod komentarzami z 4 dni trwania konkursów na fanpag’u.
3.7 Konkursy przebiegają następująco:
a) od 16.11.2020 do 20.11.2019 r. do godziny 23:59 - Uczestnicy mogą
aktywnie angażować się
przesyłać Zgłoszenia,
b) 19.11.2020 r.- Jury zlicza ilości reakcji w komentarzach w celu ustalenia
zwycięzców,
c) najpóźniej w dniu 20.11.2020 r. na fanpage’u i profilu Instagram
https://www.facebook.com/akademiaignatianum/
https://www.facebook.com/ignatianumsamorzad/
https://www.instagram.com/samorzad.ignatianum/
zostaną opublikowane wyniki konkursu.
3.8 Nagrody zostaną wysłane na adres korespondencyjny podany przez laureata.
3.9 Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego lub
innego rzeczowego w stosunku do nagrody.

§4
Nagrody
1. W Festiwalu wyłonionych zostanie co najwięcej dziesięciu zwycięzców.
2. Organizator przygotował 10 nagród w ramach Festiwalu.
3. Nagrodami:
2.1 w konkursie głównym „Wszystkie sztuki dozwolone” są bony o wartości: 150 zł ,
100 zł , 50 zł na zakupy do Galerii Krakowskiej.
2.2 w pomniejszych konkursach facebookowych są bony o wartości : 4x50 zł w formie
vouchera Rossmann oraz 3x100zł w formie bonu na zakupy do Galerii Krakowskiej
4. Organizator może przyznać również inne nagrody, jeśli uzna, że więcej osób zasługuje na
wyróżnienie.
5. Jury (w skład, którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało
przede wszystkim:
- zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu „Wszystkie sztuki dozwolone”,
- oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.
6. Nagrody zostaną wysłane na adres korespondencyjny podany przez laureata.

§5

Prawa Autorskie i inne
1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa
autorskie majątkowe do przesłanej pracy konkursowej, którą zgłasza w komentarzu pod
postem konkursowym, oraz że nie narusza ona praw osób trzecich.
2. W momencie przesłania pracy konkursowej organizatorowi, Organizator nabywa własność
pracy konkursowej zgłoszonej przez Uczestnika na konkurs. Z chwilą wydania nagrody
Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej
pracy Uczestnika.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac i komentarzy
oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich
lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursowego i
Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia
lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres:
samorząd@ignatianum.edu.pl.
5. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia
konkursu.

§6
Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w
ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w
szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości
danych.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy
prawa.

