Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Fundacji nr 1/06/2018
z dnia 4 czerwca 2018 r.

REGULAMIN NAGRODY
IM. PROFESORA
JERZEGO INDRASZKIEWICZA

KRAKÓW, 4 CZERWCA 2018 R.

Kraków, kwiecień 2016 r.

§ 1.
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej z siedzibą
w Krakowie (dalej jako Fundacja), ul. ks. bp. Władysława Bandurskiego 58/11,
31-515 Kraków, KRS 0000232184.
2. Nagroda jest przyznawana dla upamiętnienia osoby Profesora Jerzego Indraszkiewicza.
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§ 2.
Cel i charakter Nagrody
Nagroda przyznawana jest corocznie Absolwentowi studiów II stopnia na Wydziale
Gospodarki i Administracji Publicznej, który uzyskał dyplom ukończenia Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie (dalej jako UEK).
Nagroda może zostać przyznana wyłącznie Absolwentowi bieżącego roku akademickiego
(dalej jako r.a.).
Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla Absolwenta, którego zainteresowania
i działalność wykraczały poza program akademicki i który może poszczycić się znaczącymi
osiągnięciami, w tym:
a) naukowymi,
b) artystycznymi,
c) sportowymi,
d) aktywnością w działalności na rzecz środowiska akademickiego, organizacji
pozarządowych czy społeczeństwa obywatelskiego itp.
Nagroda może być przyznana Absolwentowi, którego średnia ocen ze studiów II stopnia
wyniosła co najmniej 4,0.
§ 3.
Kalendarium Nagrody
Konkurs trwa od 1 czerwca do 30 września r.a. W uzasadnionych przypadkach termin ten
może zostać wydłużony.
Zgłoszenia kandydatów do Nagrody należy dokonać w terminie do 31 lipca danego r.a. na
Zgłoszeniu kandydatury do Nagrody (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
W terminie do dnia 5 sierpnia r.a. przedstawiciel Fundacji skontaktuje się ze zgłoszonymi
kandydatami telefonicznie lub drogą mailową.
W terminie do dnia 31 sierpnia r.a. zgłoszeni kandydaci zobowiązani są dostarczyć do biura
Fundacji uzupełniony kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata do Nagrody (załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu) wraz z CV ze zdjęciem.
W terminie do dnia 30 września r.a. kandydaci zobowiązani są dostarczyć do biura Fundacji
zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z informacją o średniej z ocen ze studiów.
Wyboru Laureata Nagrody dokona Kapituła Nagrody do dnia Promocji Absolwentów.
Ogłoszenie informacji o Laureacie Nagrody nastąpi podczas uroczystej Promocji
Absolwentów Wydziału Gospodarka i Administracja Publiczna w miesiącu październiku
kolejnego r.a.

§ 4.
Zgłaszanie kandydatów
1. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać:
a) Członkowie Rady, Zarząd i Pracownicy Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej;
b) Władze i Pracownicy Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK;
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c)
d)
e)
f)

Pracownicy Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK;
Zarząd i Pracownicy Agencji Artystycznej GAP;
Zarząd i Pracownicy Fundacji Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej;
Studenci kierunków prowadzonych na Wydziale Gospodarka i Administracja Publiczna
UEK;
g) Absolwenci Wydziału Gospodarka i Administracja Publiczna UEK studiów I lub II stopnia.
2. Zgłoszenia kandydata należy dokonywać na zgłoszeniu (załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu) dostępnym na stronach internetowych Wydziału Gospodarki i Administracji
Publicznej (www.gap.uek.krakow.pl) oraz na stronie Fundacji (www.fundacjagap.pl).
3. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia swojej kandydatury do Nagrody.
4. Zgłaszający oświadcza, że otrzymał zgodę na zgłoszenie Kandydata i podanie jego danych
osobowych.
5. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać listem poleconym lub elektronicznie na adres
biuro@fundacjagap.pl, albo złożyć osobiście w siedzibie Fundacji.
6. Za dzień złożenia zgłoszenia uznaje się dzień wpływu podpisanego i kompletnie
wypełnionego zgłoszenia do siedziby Fundacji.
7. Zgłoszony kandydat zobowiązany jest wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata do
Nagrody (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) dostępny na stronach internetowych
www.gap.uek.krakow.pl oraz www.fundacjagap.pl.
8. Wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata wraz z załącznikami (CV kandydata
wraz z zdjęciem oraz zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z informacją o średniej
z ocen ze studiów) należy przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w siedzibie
Fundacji oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy biuro@fundacjagap.pl.
9. Za dzień złożenia kwestionariusza uznaje się dzień wpływu podpisanego i kompletnie
wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego kandydata wraz z załącznikami do siedziby
Fundacji.
10. Oceny formalnej zgłoszenia oraz kwestionariusza zgłoszeniowego dokonuje pracownik
Fundacji, w ramach której sprawdza poprawność wypełnienia dokumentów, fakt dołączenia
CV wraz z zdjęciem do kwestionariusza a także dostarczenia zaświadczenie o ukończeniu
studiów wraz z informacją o średniej z ocen ze studiów oraz przesłania wszystkich
wymienionych dokumentów w wersji elektronicznej.
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§ 5.
Zasady i tryb przyznawania Nagrody
Nagrodę przyznaje, spośród zgłoszonych propozycji, które przeszły pozytywnie ocenę
formalną, Kapituła Nagrody złożona z Fundatorów Nagrody, Rady i Zarządu Fundacji
Gospodarki i Administracji Publicznej.
Fundatorami Nagrody są osoby/podmioty określane dla każdej edycji konkursu.
Dokonując wyboru Kapituła Nagrody bierze pod uwagę: osiągnięcia kandydata zgodne
z charakterem Nagrody określonym w § 2 ust. 3 niniejszego regulaminu oraz wyniki
w nauce, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.
Decyzja o przyznaniu Nagrody zapada na wspólnym posiedzeniu Kapituły Nagrody,
w głosowaniu tajnym.
Kapituła Nagrody może odstąpić od wyboru Laureata.
Kapituła poza wskazaniem Laureata Nagrody może podjąć decyzję o wyróżnieniu któregoś
spośród kandydatów.
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§ 6.
Nagroda
1. Laureat Nagrody otrzymuje Nagrodę pieniężną w wysokości 5 000,00 zł brutto.
2. Nagroda jest wypłacana jednorazowo na konto bankowe Laureata do dnia 30 listopada r.a.
3. Laureat zobowiązany jest dostarczyć do biura Fundacji podpisane oświadczenie podatkowe
(załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu).
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§ 7.
Klauzula prawna
Zgłoszenie kandydata z danymi uczestnika powinno być przez niego lub osobę uprawnioną
do reprezentacji podpisane.
W przypadku przekazania danych, stanowiących dane osobowe w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
organizator informuje, iż:
a. administratorem danych osobowych kandydata jest Fundacja Gospodarki i Administracji
Publicznej (31-515 Kraków, ul. Ks. Bp. W. Bandurskiego 58/11, KRS 0000232184),
b. dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu realizacji konkursu na Nagrodę im.
Profesora Jerzego Indraszkiewicza – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
c. dane osobowe kandydata przechowywane będą przez czas nieokreślony, tj. czas realizacji
konkursu na Nagrodę im. Profesora Jerzego Indraszkiewicza oraz dokumentacji
i archiwizacji wyników,
d. kandydat posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
e. kandydat posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofniecie zgody
pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
f. kandydat posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g. podanie danych osobowych kandydata jest warunkiem uczestnictwa w konkursie na
Nagrodę im. Profesora Jerzego Indraszkiewicza,
h. dane kandydata nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
Administrator posiada prawo opublikowania imion, nazwisk w Internecie oraz na innych
nośnikach w ramach informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu o Nagrodę im.
Profesora Jerzego Indraszkiewicza.
Kandydat oraz osoba zgłaszająca kandydata do Nagrody im. Profesora Jerzego
Indraszkiewicza w celu udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowy złoży
oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej o poniższej treści:
Ja niżej podpisana/ny, działając świadomie i dobrowolnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Administratora Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej (31-515
Kraków, ul. Ks. Bp. W. Bandurskiego 58/11, KRS 0000232184) moich danych osobowych
imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, na warunkach określonych w Regulaminie Nagrody
im. Profesora Jerzego Indraszkiewicza, który znam i akceptuję, w celu realizacji konkursu na
nagrodę im. Profesora Jerzego Indraszkiewicza - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mogę w każdej chwili odwołać.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o prawie dostępu, zmiany, sprostowania
danych osobowych, jak również ich ograniczenia i przenoszenia innemu administratorowi.
…………………., dnia
Podpis …………..
5. Zgłoszenie do konkursu o Nagrodę im. Profesora Jerzego Indraszkiewicza jest
równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na rejestrację wizerunku w każdej
dostępnej formie, a także udzieleniem licencji niewyłącznej, nieodpłatnej,
nieograniczonej w czasie i przestrzeni, na korzystanie z utrwalonego wizerunku (dalej
jako rejestracja) na poniższych polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy rejestracji wizerunku za pomocą
dostępnych technik,
b. wprowadzanie oryginału albo egzemplarzy rejestracji wizerunku do obrotu,
użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy utrwalonego wizerunku,
c. publiczne wykonanie, wystawienie, a także publiczne udostępnianie artystycznego
wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym,
d. wprowadzanie artystycznego wykonania do sieci Internetu.
6. W ramach udzielonej licencji, kandydat przenosi na Organizatora prawo do
wykonywania lub udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do
wizerunku, w tym dokonywanie skrótów i opracowań w zakresie pól eksploatacji
określonych w ust. 3.
7. Kandydat oświadcza, że zrzeka się korzystania z praw osobistych związanych z kontrolą
nienaruszalności treści i formy utrwalonego wizerunku oraz jego rzetelnego
wykorzystania, decydowania o pierwszym upublicznieniu oraz nadzorem nad sposobem
korzystania z niego.
§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenia kandydatów niezgodne z regulaminem, przekazane po terminie, nie spełniające
wymogów formalnych o których mowa w § 4 ust. 8 niniejszego regulaminu oraz nie
spełniające kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 4 nie będą brane pod uwagę.
2. Informacje o przebiegu konkursu i jego wyniku dostępne będą na stronach internetowych
www.gap.uek.krakow.pl oraz www.fundacjagap.pl.
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