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REGULAMIN 

Konkursu wydziałowego na najlepsze studenckie zdjęcie miesiąca 

na Wydziale Chemii UMCS 
 

 

§ 1 

Organizatorem konkursu jest Kolegium Dziekańskie Wydziału Chemii UMCS (zwanego da-

lej Wydziałem). Konkurs organizowany będzie w każdym roku kalendarzowym. W konkur-

sie mogą wziąć udział studenci wszystkich specjalności prowadzonych na Wydziale. 

 

§ 2 

Celem konkursu jest nagradzanie aktywnego uczestniczenia studentów w życiu i promocji 

Wydziału. 

 

§ 3 

Do konkursu mogą zostać zgłaszane zdjęcia wykonane samodzielnie przez studentów. Tema-

tyka zdjęć powinna dotyczyć Wydziału, prowadzonych zajęć, oryginalnych ujęć ciekawych 

doświadczeń wykonywanych na pracowniach itp. Pod uwagę brane będą jedynie zdjęcia wy-

konane z przestrzeganiem przepisów BHP i nienaruszające dóbr osobistych osób trzecich. 

Zdjęcia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres 

 

konkurs.wch@umcs.pl  

 

z prośbą o zamieszczenie funpage. Termin składania zdjęć upływa 25go każdego miesiąca. 

Zdjęcia nadesłane po tym terminie kwalifikowane będą na miesiąc następny. 

 

§ 4 

Zgłoszenie zdjęcia na konkurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu. W szczególności 

Autor zdjęcia wyraża zgodę na zamieszczenie zdjęcia na funpage Wydziału z podaniem jego 

imienia, nazwiska, roku studiów i specjalności, zrzekając się jednocześnie praw autorskich do 

zdjęcia na rzecz Wydziału Chemii UMCS. 

 

§ 5 

Oceny zdjęć dokonuje Komisja ds. Konkursów Wydziałowych (zwana dalej Komisją) powo-

łana uprzednio przez Dziekana na czas trwania kadencji władz dziekańskich. Komisja ocenia 

nadesłane zdjęcia na początku następnego miesiąca. Pod uwagę brana będzie również liczba 

polubień w przeliczeniu na jeden dzień widnienia zdjęcia na stronie, jednakże ostateczna de-

cyzja zapadnie w głosowaniu tajnym Komisji. 
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§ 6 

Autor najlepszego zdjęcia otrzyma od Władz Dziekańskich drobny upominek. Spośród naj-

lepszych zdjęć w miesiącach styczeń – grudzień wyłonione zostanie w drodze głosowania 

tajnego Komisji zdjęcie roku, zaś Autor zdjęcia otrzyma dyplom okolicznościowy i drobny 

upominek. 

 

§ 7 

W zależności od możliwości finansowych Wydziału na początku następnego roku kalenda-

rzowego opracowany zostanie kalendarz w limitowanym nakładzie, w którym każdy miesiąc 

ilustrowany będzie zdjęciem miesiąca opatrzonym nazwiskiem Autora (z podaniem roku stu-

diów i specjalności). W kalendarzu tym szczególnie wyróżnione zostanie zdjęcie roku. 

 


