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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 216 Rektora UŚ z dnia 14 grudnia 2021 r. 

 
 

REGULAMIN KONKURSU „NB 2022 po mojemu” 
 
 

§ 1 
 

1. Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jako organizator Nocy 
Biologów 2022 ogłasza konkurs „NB 2022 po mojemu” na zdjęcie prezentujące jak spędzasz 
Noc Biologów 2022.  

2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. 
3. Konkurs ma charakter otwarty. 
4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 
§ 2 

 
1. Do konkursu zgłaszać można zdjęcia przedstawiające miejsce (mile widziane specjalne 

przygotowanie wystroju) i/lub towarzystwo (innych ludzi, zwierząt – im bardziej kreatywnie 
tym lepiej), podczas oglądania transmisji NB 2022 w dniu 21 stycznia 2022 roku. Na zdjęciu 
musi być widoczna transmisja wydarzenia NB 2022 (moment dowolny).  

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie.  
3. Organizator nie zapewnia materiałów i środków do wykonania zdjęć. 
4. Zdjęcia wraz z informacją o autorze (imię i nazwisko ucznia oraz opiekuna lub rodzica, nazwa 

i adres szkoły, klasa) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres nocbiologow@us.edu.pl 
(w tytule e-maila należy podać: NB 2022 po mojemu).   
 Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego 
regulaminu, który dostępny jest na stronie internetowej www.us.edu.pl/instytut/ibbios. 

5. Przystępując do niniejszego konkursu rodzic/opiekun prawny uczestnika, po zapoznaniu się z 
klauzulą informacyjną RODO (stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) składa 
oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych, zapoznania się z regulaminem 
konkursu, zezwolenia na korzystanie przez Organizatora ze zgłoszonej pracy oraz stanowiące 
złącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, a także zgodę na publikację wizerunku stanowiącą 
załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Ponadto wymagane jest wyrażenie zgody na 
publikację wizerunku poprzez wypełnienie załącznika nr 3 do niniejszego regulaminu przez 
wszystkie osoby (lub ich opiekunów prawnych), które znajdą się na zdjęciu wysłanym w 
ramach nieniejszego konkursu.  Wyżej wymienione dokumenty dostępne są na stronie 
internetowej www.us.edu.pl/instytut/ibbios.  
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6. Opiekun uczestnika składa oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 6. Skan lub zdjęcie 
podpisanego oświadczenia należy dostarczyć wraz ze zdjęciem wykonanej pracy na adres: 
nocbiologow@us.edu.pl 

 
§ 3 

 
1. Prace zgłoszone do konkursu będą publikowane na fanpejdżu Wydziału Nauk Przyrodniczych 

UŚ (https://www.facebook.com/WydzialNaukPrzyrodniczychUS). Publikacja zdjęć będzie się 
odbywać według ustalonego harmonogramu zgodnego z kolejnością nadsyłania zdjęć. 

2. Przewiduje się dwustopniową ocenę zdjęć konkursowych. W pierwszym etapie chętni 
użytkownicy portalu społecznościowego Facebook będą mieli możliwość oddania 
głosu na wybrane zdjęcie poprzez jego polubienie . Do następnego etapu przejdzie 
5 zdjęć, które uzyskają największą liczbę polubień z pierwszego etapu. Nagrodzone zostaną 
wszystkie zdjęcia, które przejdą do drugiego etapu. W drugim etapie chętni użytkownicy 
portalu społecznościowego Facebook będą mieli możliwość oddania głosu na wyłonione 
zdjęcia. Liczba polubień zdobytych w drugim etapie będzie decydować o kolejności 
przyznawania miejsc.  

3. Konkurs ogłoszony będzie jednorazowo: 20 grudnia 2021 roku 
4. Termin zgłaszania prac upływa 23 stycznia 2022 roku 
5. Publikacja harmonogramu ukazywania się zdjęć: 28 stycznia 2022 roku 
6. Użytkownicy portalu społecznościowego Facebook wyłonią nagrodzone prace. 
7. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 maja 2022 roku 
8. Nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez autora pracy po wcześniejszej konsultacji 

drogą mailową w okresie od 18 maja do 1 czerwca 2022 roku 
9. Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania nagród dodatkowych, niewymienionych w 

niniejszym regulaminie. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych na stronach 

internetowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz na profilach UŚ w mediach 
społecznościowych.  

11. Wartość nagrody dla każdego uczestnika nie przekroczy kwoty 200 zł. Zgodnie  
z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., ww. nagroda jest wolna od podatku 
dochodowego. 
 
 

§ 4 
 
Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator konkursu. 
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