
 

 

 

REGULAMIN VI EDYCJI KONKURSU DLA KÓŁ NAUKOWYCH UMK  
„SKOŁUJ PROJEKT” 

 

§ 1 

KONKURS 

1. Niniejszy regulamin dotyczy VI edycji konkursu pn. Skołuj projekt, zwanego dalej 
„Konkursem”. 

2. Strona internetowa konkursu: www.fundacja.umk.pl/skoluj-projekt.  

 

§ 2 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici, zwana dalej 
„Organizatorem”. 

§ 3 

UDZIAŁ I PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być Studenckie Koła Naukowe, działające 
przy poszczególnych Wydziałach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwane dalej 
„Uczestnikami”. 

2. Przedmiotem Konkursu są projekty o charakterze naukowo-społeczno-promocyjnym, 
tj. łączącym trzy płaszczyzny: 

• naukowe zainteresowania Uczestników, ściśle skorelowane z profilem działalności 
koła naukowego; 

• społeczną użyteczność; 

• promocję Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału, 
przy którym działa Uczestnik. 

3. Projekt musi zakładać realizację określonego przedsięwzięcia w okresie od 1 marca 
do 20 września 2023 r. 

4. Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie zwycięskiego projektu (do kwoty 
 2 500 zł). 

5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwa projekty. 

6. Kompletny projekt należy przesłać w terminie do 6 lutego 2023 r. poprzez formularz dostępny 
na stronie: www.fundacja.umk.pl/skoluj-projekt.  

7. Kompletny projekt należy rozumieć jako szczegółowe założenia przedsięwzięcia, metody ich 
realizacji, dokładny budżet i kosztorys projektu. 
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8. Do projektu można załączyć dodatkowe pliki zawierające wizualizację lub inne niezbędne pliki 
do prawidłowej interpretacji projektu. 

9. Przesłany projekt traktowany jest przez Organizatora jako ostateczny. Po przesłaniu projektu 
Uczestnikowi nie przysługuje prawo modyfikacji jego treści. 

 

§ 4 

KOSZTORYS 

1.   Kosztorys musi obejmować rozplanowanie pełnej kwoty przyznanej dotacji. 

3. Jeżeli budżet projektu przekracza 2500 zł, należy wykazać pozostałe źródła finansowania 
projektu (bez konieczności szczegółowego rozplanowania). 

4. Poniższe pozycje kosztorysu zostały objęte procentowym ograniczeniem: 

 –  środki trwałe – do 20 % wartości przyznanej dotacji; 

 – noclegi / catering / koszty dojazdów na miejsce realizacji projektu – łącznie do 20 %
 wartości przyznanej dotacji; 

 – wynagrodzenia / honoraria – do 10 % wartości przyznanej dotacji. 

5. Wszystkie pozycje budżetu projektu wymienione w pkt. 4. wymagają uzasadnienia zawartego 
w kosztorysie. 

§ 5 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Konkurs rozstrzyga wyłonione przez Organizatora jury, którego skład zostanie podany na 
stronie konkursu w terminie do 6 lutego 2023 r. 

2. Jury będzie kierowało się następującymi kryteriami: 

• merytoryczna, naukowa wartość projektu – 0-10 pkt. 

• stopień społecznej użyteczności projektu – 0-10 pkt. 

• promocja Wydziału oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – 0-10 pkt. 

• innowacyjność i oryginalność projektu – 0-10 pkt. 

3. Wynikiem obrad jury wyłonione zostaną trzy finałowe projekty. 

4. Finał przyjmie formę ustnej prezentacji projektów przez Uczestników, podczas której zostanie 
oceniona prezentacja projektu, oraz odpowiedź na pytania jury. 

5. Finał odbędzie się 27 lutego 2023 r. Miejsce zostanie wskazane przez Organizatora w terminie 
do 10 dni przed Finałem. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 1 marca 2023 r. 

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez umieszczenie stosownej informacji 
na stronie internetowej Fundacji Amicus UNC: www.fundacja.umk.pl/skoluj-projekt.  

8. Uczestnik realizujący zwycięski projekt jest zobowiązany do udokumentowania 
podejmowanych działań oraz wydatkowanych środków. 
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§ 6 

INOFRMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Fundacja Amicus Universitatis Nicolai 
Copernici z siedzibą przy ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP: 9562056743, REGON: 
871550996, KRS: 0000027675. 

2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest umożliwienie udziału w konkursie 
organizowanym przez Fundację. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 
a. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli w prawnie uzasadnionych 
interesach jakimi są: 
- sprawna organizacja konkursu, 
- możliwość nawiązania kontaktu z Państwem, 

b. art. 6 ust. 1 lit. C) RODO: 
-przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości 
i podatków 

c. art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
(Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) wyrażenie zgody na wykorzystanie przez 
Fundację wizerunku w formie fotografii cyfrowej bądź nagrania filmowego bez 
ograniczeń czasowych do celów promocji projektów Fundacji. 

4. Dane osobowe będą przechowywane do dnia ustania możliwości dochodzenia roszczeń w 
związku z organizacją konkursu, ale nie dłużej niż wymagają tego odrębne przepisy. 

5. Przysługuje Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
7. Wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w 

konkursie i ponad to nie rodzi innych skutków. 
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazane innym instytucjom. 
10. Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z Fundacją w sprawach związanych z przetwarzaniem 

Państwa danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację 
Państwa praw, prosimy o kontakt pod adres mailowy: fundacja@umk.pl. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku braku realizacji zwycięskiego projektu zgodnie z niniejszym Regulaminem, 
Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania przyznanych środków pieniężnych 
oraz rozdzielenia ich na działania naukowe pozostałych Uczestników Konkursu.   

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i ostatecznej interpretacji 
poszczególnych zapisów regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
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