
 

 

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO 

“Głowa się rusza. Darmowy Indeks na grafikę” 

 

 

I. Postanowienia Ogólne 

 

1. Regulamin programu stypendialnego “Głowa się rusza. Darmowy indeks na grafikę” określa 

warunki na jakich przyznawane jest stypendium w ramach programu stypendialnego “Głowa 

się rusza. Darmowy indeks na grafikę”, zwanego dalej “Programem”. 

2. Organizatorem Programu jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział 

Zamiejscowy we Wrocławiu przy ulicy Ostrowskiego 30b (53-238 Wrocław), zwany dalej 

“Uniwersytetem SWPS” lub “Organizatorem”. 

 

II. Uczestnicy Programu 

 

Program skierowany jest do uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w chwili 

podjęcia studiów na Uniwersytecie SWPS, posiadać będą świadectwo dojrzałości, zwanymi dalej 

“Uczestnikami”. 

 

III. Zasady Organizacyjne 

 

Prace należy przesyłać do Biura Rekrutacji Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Uniwersytetu 

SWPS do dnia 01 lipca 2016 roku, drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).  

 

Na kopercie należy zamieścić dopisek „Głowa się rusza” oraz na odwrocie – dane kontaktowe 

autora: imię i nazwisko oraz adres pocztowy. 

 

Prace można także złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu 

SWPS, w zamkniętej i opisanej kopercie (imię i nazwisko, adres pocztowy, dopisek „Głowa się 

rusza”) w godzinach otwarcia Biura Rekrutacji, dostępnych na stronie internetowej www.swps.pl. 

 

Do nadesłanych prac należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z podpisanym 

oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej Organizatora. 

 

Adres, pod którym należy przesyłać lub składać prace:  

Biuro Rekrutacji 

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu 

ul. Ostrowskiego 30b 

53-232 Wrocław 

pokój 18 



 

 

 

IV. Cel Programu 

 

Celem Programu jest wybranie projektu plakatu formatu A3 przedstawiającego rozwiązanie 

kreatywne dla zaproponowanego zadania. 

 

Tytuł: Komentarz 

 

Wyjaśnienie: Na świecie dużo się dzieje, niekiedy zbyt wiele, żeby móc ogarnąć kompleksowość 

informacji. W tym miejscu pojawia się możliwość dla projektantów do wyrażania własnych opinii, 

sądów i komentarzy na okoliczność bieżącej sytuacji, w sposób, który powinien być im właściwy - 

kreatywny rzecz jasna. Prosimy o przygotowanie plakatu, który będzie swoistym manifestem, 

komentarzem do bieżącej rzeczywistości - celowo nie wskazujemy obszaru i zakresu tematycznego 

bo, jak zwykle, chcemy Państwa poznać. 

 

V. Zasady przygotowania prac 

 

Technika wykonania prac: dowolna. 

 

Rodzaj prac: 1 plakat. Plakat powinien zostać dostarczony w formie wydruku na białych planszach 

formatu A3 oraz na płycie CD w formacie A3 (format PDF).  

 

VI. Wyniki Programu 

 

Stypendystę wybierze Komisja Stypendialna w składzie: prof. Michael Fleischer, dr Michał 

Jakubowicz, dr Krzysztof Moszczyński, dr Mariusz Wszołek w uzgodnieniu z organem wykonawczym 

Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego.  

 

Rozstrzygnięcie nastąpi 20 lipca 2016 roku.  

 

O wynikach Programu Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Wyniki, w postaci imienia i nazwiska stypendysty, zostaną opublikowane również na stronie 

internetowej www.swps.pl/stypendiumgrafika. 

 

VII. Stypendium 

 

1. Osoba wybrana przez Komisję Stypendialną otrzyma stypendium o równowartości opłaty 

rekrutacyjnej oraz czesnego za I rok studiów (forma stacjonarna lub niestacjonarna) w roku 

akademickiego 2016/2017 na kierunku grafika w ramach studiów I stopnia, prowadzonym przez  

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu.  



 

 

2. Stypendium jest formą pomocy materialnej i jest przyznawane z Funduszu Własnego 

Uniwersytetu SWPS, który został utworzony na podstawie § 61 statutu Uniwersytetu SWPS ze 

środków, o których mowa w art. 104 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym. 

3.  Stypendium może być potrącane z opłatą rekrutacyjną oraz czesnym.  

 

VIII. Postanowienia dodatkowe 

 

1. W razie niepodjęcia studiów lub ich przerwania przed końcem II semestru z jakiejkolwiek 

przyczyny (w tym losowej) przyznane stypendium zostanie cofnięte.  

2. Osoba, która w ramach Programu otrzymała stypendium musi pozytywnie przejść 

postępowanie rekrutacyjne oraz złożyć dokumenty wymagane przez Uniwersytet SWPS w 

procesie rekrutacji, w ustalonych przez Uniwersytet SWPS terminach i formach. 

Niewypełnienie tych obowiązków spowoduje cofnięcie przyznanego stypendium.   

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Programu, jeśli nie spełnił 

wymogów udziału w Programie lub innych warunków Regulaminu, naruszył zasady uczciwej 

rywalizacji lub wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Zgłaszając pracę Uczestnik jednocześnie oświadcza, iż: 

a) zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte, 

b) jest autorem pracy zgłoszonej do Programu i wyłącznym jej właścicielem, 

c) praca  zgłoszona do Programu nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w 

szczególności praw autorskich, 

5. Zgłaszając pracę Uczestnik wraz z pracą składa podpisane: 

a) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarte na 

formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu, 

b) dwa egzemplarze umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy według 

wzoru stanowiącego załącznik numer 2 do Regulaminu.  

6. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.  

 

IX. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu pod adresem Organizatora 

www.swps.pl/stypendiumgrafika. Wszelkie informacje dotyczące Programu dostępne są na 

stronie internetowej Programu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji 

przygotowanych na podstawie zgłoszeń sporządzonych przez Uczestników, jak również nie 

ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, spowodowane 

zgłoszeniem prac. 

3. Wszelkie kwestie sporne i nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane są przez Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przerwania lub odwołania 

Programu z powodu ważnych przyczyn, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie 

internetowej Programu.  


