REGULAMIN
KONKURSU NA RELACJĘ
Z UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA NAGRÓD FANFILA
1) Konkurs na relację z uroczystości wręczenia Nagród FanFila, zwany dalej Konkursem,
organizuje:
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Maius, ul.
Fredry 10, 61-701 Poznań.
2) W Konkursie mogą wziąć udział studenci WFPiK.
3) Informacje związane z Konkursem będą publikowane na stronie internetowej Instytutu Filologii
Polskiej (www.polonistyka.amu.edu.pl) w zakładce „Konkurs na relację”.
4) Przedmiotem konkursu są prace dokumentujące przebieg uroczystości ogłoszenia wyników
Konkursu o Nagrodę FanFila, które odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. w Sali Wielkiej CK Zamek o
godz. 17.00.
5) Prace mogą mieć różnorodną formę: tekstu, nagrania audio, nagrania video, fotografii, ilustracji;
wymienione formy mogą być łączone (np. memy, prezentacje multimedialne, plakaty itp.).
6) Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie na adres ifp@amu.edu.pl e-maila z tytułem
KONKURS zawierającego pracę oraz dane osobowe uczestnika: imię, nazwisko, adres
korespondencyjny oraz adresu e-mail i telefon kontaktowy.
7) Zgłaszający się uczestnik otrzyma e-mail potwierdzający kwalifikację do Konkursu.
8) Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
9) Jedna osoba może przesłać tylko jedną pracę.
10) Dane osobowe przekazane organizatorom przez uczestników Konkursu będą przez organizatora
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu.
11) Czas nadsyłania prac konkursowych rozpoczyna się 26 kwietnia 2017 r. i trwa do 5 maja 2017
r. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania prac.
12) Uczestnik, przesyłając pracę, zgadza się na jej nieodpłatną publikację na profilu facebookowym
Instytutu Filologii Polskiej oraz stronie internetowej Instytutu Filologii Polskiej.
13) Zaprezentowane w pracy fakty, wydarzenia, postacie i wątki muszą spełniać warunek
autentyczności.
14) Praca musi mieć charakter samodzielny, a ewentualne zapożyczenia, cudze artykuły, książki,
odczyty i inne materiały, stanowiące integralną część pracy konkursowej, muszą być wyraźnie
oznaczone z podaniem twórcy i źródła zapożyczenia.
15) Organizator Konkursu może zdyskwalifikować przyjętą do Konkursu pracę w przypadku, jeśli
nie spełnia ona warunków wymienionych w punktach 12–13 niniejszego regulaminu.
16) Prace wykluczone z Konkursu na podstawie przepisów regulaminowych nie mogą być
ponownie zgłoszone do Konkursu.
17) Jury Konkursu będzie się składać z minimum 3 osób, pracowników Instytutu Filologii Polskiej.
Pracami Jury kierować będzie Przewodniczący.
18) Ostateczna decyzja w sprawie wyboru zwycięzcy Konkursu należy wyłącznie do Komisji
Konkursowej.
19) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 17 maja 2017 r. przez Przewodniczącego Jury.
20) Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UAM.
21) Nagrody:
I miejsce – czytnik e-booków
II miejsce – nagroda książkowa
III miejsce – nagroda książkowa
22) Jury zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznawania nagród.
23) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2017 r.

