Regulamin konkursu
„Moje studia na Politechnice Częstochowskiej”
§1
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem Konkursu „Moje studia na Politechnice Częstochowskiej”
zwanego dalej Konkursem jest Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki
Częstochowskiej z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 69, lok.
208 , 42-200 Częstochowa.
2. Konkurs zorganizowano z okazji 70- tej rocznicy powstania Politechniki
Częstochowskiej.
§2
Tematyka Konkursu .
1. Zadaniem uczestników Konkursu jest przesłanie na adres:
swpcz@adm.pcz.czest.pl wspomnień związanych ze studiami na
Politechnice Częstochowskiej - anegdoty, historie, zdjęcia.
§3
Warunki określające zasady uczestnictwa w Konkursie.
1. W konkursie mogą wziąć udział absolwenci Politechniki Częstochowskiej oraz
osob, które uczestniczyły w działalności studenckich zespołów artystycznych
Politechniki Częstochowskiej.
2. Każdy z autorów może przesłać jedno opracowanie.
3. W treści maila/listu elektronicznego należy podać: imię i nazwisko, adres oraz
numer telefonu kontaktowego.
4. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania materiały przechodzą
na własność Organizatora, który nabywa prawa autorskie do nadesłanych prac.
5. Nadesłane prace nie spełniające warunków uczestnictwa nie zostaną zgłoszone
do konkursu.
6. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje
wyłącznie organizatorowi Konkursu.
7. O przyjęciu wysłanych prac na Konkurs decyduje data nadesłania pracy.

8. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że posiadają prawa autorskie do
nadesłanych prac i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za naruszenie tych
praw.
9. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia
nieprawdziwe. W przypadku, gdy takie zgłoszenie zostanie wykryte,
Organizator na wniosek osoby zgłaszającej bądź na podstawie własnej decyzji
usunie pracę i dane osobowe ze strony internetowej Konkursu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości zgłoszenia i
podanych w nim danych.
11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odmowy opublikowania pracy,
która może w jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i
ogólnie przyjęte normy moralne.
12. Wspomnienia już znajdujące się na stronie internetowej

Organizatora

uczestniczą w Konkursie .
§4
Terminarz Konkursu.
1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 31 marca 2019 roku.
2. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone we wrześniu 2019 roku na
Zjeździe Absolwentów Politechniki Częstochowskiej z okazji 70-lecia Uczelni.
§5
Komisja Konkursowa.
1. Wyboru trzech najciekawszych prac dokona Komisja Konkursowa powołana
przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy a
wszystkie biorące udział w konkursie prace zostaną wydrukowane w wersji
książkowej.
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