REGULAMIN
Nadawania tytułu i wręczania statuetki w ramach
Konkursu organizowanego z okazji Jubileuszu 85-lecia UE w Katowicach
§1
1. Regulamin określa zasady organizacji i przyznawania statuetek w określonych kategoriach
w trybie Konkursu (zwanego dalej Konkursem) organizowanego w ramach obchodów
Jubileuszu 85-lecia powstania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (zwanego dalej
Uniwersytetem lub Uczelnią).
2. Celem konkursu jest wyróżnienie pracowników Uniwersytetu w różnych kategoriach.
3. Zwycięzcy konkursu w różnych kategoriach otrzymują wyróżnienie w postaci tytułu
„mistrza” w danej kategorii oraz statuetkę.
§2
1. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach z siedzibą w
Katowicach, ul. 1 Maja 50.
2. Konkurs jest skierowany do pracowników Uniwersytetu zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.
3. Warunkiem udziału pracownika w Konkursie jest posiadanie konta pocztowego w domenie
@uekat.pl.
4. Za obsługę organizacyjną Konkursu odpowiada Biuro Rektorskie Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, przy współpracy z Centrum Marketingu oraz Centrum
Informatycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
§3
1. Wyróżnienie, o którym mowa w § 1 ust. 3, może być nadane pracownikom w co najmniej
jednej z kategorii:
1) Mistrz Pióra
2) Mistrz Słowa
3) Mistrz Życzliwości
4) Mistrz Sztuki
5) Mistrz Stylu
6) Mistrz Sportu
7) Mistrz Humoru
2. Kandydat może być zgłoszony do Konkursu w co najmniej jednej kategorii.
3. Zgłoszenia kandydatury do udziału w Konkursie może dokonać pracownik Uczelni.
4. Pracownikowi nie przysługuje prawo do samodzielnego zgłoszenia swojej kandydatury.
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
6. Do zgłoszenia kandydatury w każdej z kategorii osoba zgłaszająca jest zobowiązana do
dodania krótkiego uzasadnienia.
7. Brak dołączenia uzasadnienia stanowi podstawę do wykluczenia zgłoszonej kandydatury.

8. Organizator zastrzega prawo do modyfikacji uzasadnienia w celu jego publikacji na stronie
internetowej Uczelni.
§4
1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
2. W pierwszym etapie następują zgłoszenia kandydatur wraz z niezbędnymi uzasadnieniami.
3. Zgłoszenia kandydatur wraz z uzasadnieniami przyjmowane będą w terminie określonym
w formie komunikatu udostępnionego na stronie www.ue.katowice.pl wraz z internetowym
formularzem zgłoszeniowym.
4. Kandydatów do udziału w Konkursie mogą zgłaszać wyłącznie osoby trzecie.
5. W przypadku zgłoszenia kandydatury w danej kategorii/kategoriach Organizator po
zakończeniu pierwszego etapu Konkursu niezwłocznie skontaktuje się̨ ze zgłoszoną osobą,
celem potwierdzenia czy wyraża zgodę̨ na udział w Konkursie. Organizator jest
zobowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego związanego z klauzulą
informacyjną RODO.
6. Osoba zgłoszona w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
związanych z RODO poprzez przesłanie oświadczenia w formie elektronicznej do
Organizatora.
7. Osoba, która nie wyrazi zgody w formie pisemnej (z wykorzystaniem komunikatorów
elektronicznych) na udział w Konkursie, nie będzie uczestniczyć w drugim etapie
Konkursu.
8. W drugim etapie Konkursu następuje głosowanie na zgłoszone kandydatury.
9. Organizator przedstawi do publicznej wiadomości listę osób zgłoszonych do udziału w
konkursie wraz z uzasadnieniami.
10. Głosowanie realizowane jest poprzez system informatyczny obsługiwany przez
Organizatora. Udział w głosowaniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
11. Udział w głosowaniu biorą pracownicy Uczelni posiadający konto pocztowe z domeną
@uekat.pl
12. Organizator zapewni niezbędne wsparcie techniczne w realizacji wymogu, o którym mowa
w ust. 11.
13. Każdy głosujący może oddać głos na jedną kandydaturę w co najmniej jednej kategorii.
14. Organizator udostępni w formie komunikatu szczegółowe zasady przeprowadzenia
głosowania.
15. Organizator nie przewiduje prawa do ponownego głosowania.
§5
1. Wyniki głosowania publikowane zostaną przez Organizatora w formie komunikatu na
stronie internetowej Uczelni.
2. Zwycięzcą w danej kategorii zostaje osoba, która uzyska największą liczbę głosów
oddanych za pośrednictwem systemu informatycznego.
3. Organizator zastrzega prawo do nadania tytułu „mistrza” w więcej niż jednej kategorii
osobie, która uzyskała największą liczbę głosów zgodnie z ust. 2.
4. Wręczane w formie statuetek nagrody nie mają wartości użytkowej, a jedynie wartość
pamiątkową, w związku z czym nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
5. Uroczyste wręczenie statuetek zwycięzcom Konkursu odbędzie się w podczas obchodów
„Święta Uczelni”.

§6
1. W celu zagwarantowania prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator wyznacza
Komisję Konkursową.
2. Członków Komisji powołuje JM Rektor UE w Katowicach wraz z wyznaczeniem
przewodniczącego Komisji.
3. Komisja Konkursowa ma prawo do przeprowadzenia wykładni postanowień Regulaminu.
4. Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu głosowania internetowego sporządza protokół
oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania w formie komunikatu.
§7
1. Osoby zgłaszające kandydatury w Konkursie, kandydaci oraz członkowie Komisji
akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Laureaci konkursu, członkowie Komisji oraz wnioskodawcy wyrażają zgodę na
zamieszczenie swojego wizerunku w ramach dokumentacji zdjęciowej wykonanej przez
Organizatora. Zdjęcia wraz z imieniem, nazwiskiem, a także informacjami nt. aktywności
zwycięzców w danej kategorii będą publikowane na/w: stronie internetowej, biuletynie,
czasopismach, materiałach informacyjnych Uniwersytetu, a także na profilach Organizatora
w mediach społecznościowych.
3. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, który
przetwarza niezbędne dane osobowe celem umożliwienia udziału oraz organizacji
Konkursu.
4. JM Rektor UE w Katowicach upoważnia członków Komisji oraz wyznaczonych
pracowników jednostek, o których mowa w § 2 ust. 4 do przetwarzania danych osobowych
w ramach wykonywania przez nich czynności w ramach prac w tej Komisji.
§8
Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie w trybie jego
uchwalenia.

