
REGULAMIN KONKURSU

na projekt z zakresu grafiki użytkowej popularyzujący ideę języka równościowego 
ze względu na płeć (feminatywy)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zespó� ł Gdy Nauka Jest Kóbietą pód matrónatem Prórektórek UAM próf. dr hab. Bógumiły
Kaniewskiej  i  próf.  UAM dr hab.  Beaty Mikółajczyk zaprasza studentki  i  studentó� w óraz
dóktórantki i dóktórantó� w Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Póznaniu dó udziału w
kónkursie  na  prójekt  z  zakresu  grafiki  uz'ytkówej  pópularyzujący  ideę  języka
ró� wnós�ciówegó ze względu na płec� (feminatywy), zwany dalej „Kónkursem”.

2. Organizatórem kónkursu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Póznaniu, zwany dalej
„Uniwersytetem” lub „UAM”.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

Język  ódzwierciedla  i  kształtuje  rzeczywistós�c�,  móz'e  utrwalac�  stereótypy  albó  je
eliminówac�.  Dzięki  językówi  w  kómunikacji  uwidaczniają  się  prócesy  spółeczne.  Tó,  w  jaki
spósó� b mó� wimy i ópisujemy s�wiat wpływa na tó, w jaki spósó� b mys�limy ó sóbie i s�wiecie. I
ódwrótnie. Tó, w jaki spósó� b mys�limy ó sóbie i s�wiecie, wyraz'amy póprzez język.

Stósówanie feminatywó� w, tj. z'en� skich nazw zawódó� w, funkcji i tytułó� w jest ód lat 
przedmiótem takz'e naukówej dyskusji. W zalez'nós�ci ód kóntekstu histórycznegó i kulturówegó 
ich uz'ycie jest mniej lub bardziej pówszechne i ró� z'nie póstrzegane. Ró� wnóczes�nie 
systematycznie rós�nie udział kóbiet w sferze publicznej i zawódówej, có dla bardzó wielu  ródzi 
pótrzebę nówegó nazywania funkcji i zawódó� w. Słówa prófesórka, dóktórka czy naukówczyni 
budzą nadal częstó wiele emócji, gdyz'  „ naruszają" nawyki językówe kształtówane przez 
óstatnie kilkadziesiąt lat.

Jak przystałó na uniwersytet chcemy kwestię uz'ywania feminatywó� w póddac� akademickiej 
dyskusji. Czy uz'ywanie feminatywó� w bądz�  ich pómijanie tó próblem li tylkó językówy, czy tez'  
s�wiatópóglądówy? Czy te dwie sfery móz'na rózdzielic�?

Zapraszamy Was dó zabawy językówó-graficznej, ótwartós�ci i kreacji artystycznej.

Celem kónkursu jest wyłónienie prójektu pópularyzującegó ideę języka ró� wnós�ciówegó ze 
względu na płec� (feminatywy) w fórmie plakatu, wlepki, baneru, mema, przypinki – ró� z'nych 
fórm grafiki uz'ytkówej. Kónkurs jest skierówany dó studentek i studentó� w Uniwersytetu, a 
takz'e dóktórantek i dóktórantó� w. 

3. UCZESTNICZKI I UCZESTNICY

1. Kónkurs  adresówany  jest  dó  wszystkich studentek i  studentó� w studió� w  stacjónarnych  i
niestacjónarnych,  studió� w  pódyplómówych,  wszystkich  lat,  kierunkó� w  i  Wydziałó� w
Uniwersytetu  im.  Adama  Mickiewicza  w  Póznaniu óraz  dóktórantek  i  dóktórantó� w



Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Póznaniu.
2. Kaz'da z uczestniczek i kaz'dy z uczestnikó� w Kónkursu móz'e złóz'yc� tylkó jedną pracę.
3. Póprzez  przesłanie  zgłószenia  dó  Kónkursu  uczestniczki  i  uczestnicy  akceptują  zasady

zawarte w Regulaminie.

4. PRACE KONKURSOWE

1. W kónkursie móz'na składac�  prace z zakresu grafiki uz'ytkówej pópularyzujące ideę języka
ró� wnós�ciówegó ze względu na płec�  (feminatywy) w fórmie plakatu, wlepki, baneru, mema,
przypinki, itp.

2. Zgłószóne  prace  muszą  byc�  wykónane  samódzielnie  przez  uczestniczkę/uczestnika
Kónkursu. Uczestniczka/uczestnik  zgłaszając  pracę  dó  Kónkursu ós�wiadcza,  z'e  pósiada
pełnię  praw  autórskich  dó  pracy,  óraz  z'e  nie  są óne  w z'aden  spósó� b  ógraniczóne  lub
óbciąz'óne prawami ósó� b trzecich,  a takz'e  z'e  praca  nie zóstała wykónana z naruszeniem
prawa pólskiegó lub prawa innych pan� stw.

3. Zgłószóne  prace  nie  mógą  naruszac�  praw  ósó� b  trzecich,  w  tym  w  szczegó� lnós�ci  dó� br
ósóbistych ósó� b trzecich, a takz'e ógó� lnie przyjętych nórm óbyczajówych – w szczegó� lnós�ci
dótyczy tó tres�ci  pówszechnie uwaz'anych za wulgarne i óbraz� liwe, óbraz'ających uczucia
innych  ósó� b,  w tym  ró� wniez'  uczucia  religijne,  przedstawiających  tres�ci  dyskryminujące,
przemóc albó tematykę rasistówską, naruszające prawó dó prywatnós�ci, itp.

4. W  przypadku  prac,  na  któ� rych  utrwalónó  wizerunek  ósóbny  prywatnej,
uczestniczka/uczestnik póprzez przesłanie zgłószenia dó Kónkursu ós�wiadcza, z'e  pósiada
zgódę  ósó� b,  któ� rych  wizerunek  utrwalónó  i  jest  uprawnióny  dó  wykórzystania  tegóz'
wizerunku óraz jegó publicznej prezentacji w kaz'dej fórmie.

5. Organizatór  zastrzega  sóbie  móz' liwós�c�  wyłączenia  z  Kónkursu prac  nie  spełniających
wymógó� w Regulaminu Kónkursu.

6. Prace  zakwalifikówane  dó finału  Kónkursu  zóstaną  zrealizówane  (utrwalóne)  w póstaci
wydrukó� w i zaprezentówane na wystawie pókónkursówej.

7. Udział  w Kónkursie  wiąz'e  się  z  udzieleniem  Uniwersytetówi  nieódpłatnej,  niewyłącznej
licencji dó kórzystania z nadesłanej pracy kónkursówej, bez ógraniczen�  terytórialnych óraz
czasówych, a takz'e z nieódpłatnym wyraz'eniem zgódy na wykónywanie praw zalez'nych dó
przesłanej pracy przez Uniwersytet, zgódnie z tres�cią załącznika nr 1 dó Regulaminu.

8. Uczestniczka/uczestnik zgłaszając pracę dó Kónkursu wyraz'a zgódę na publikację pracy w
celach  naukówych  i  prómócyjnych  Uniwersytetu  óraz  na  umieszczenie  na  swójej  pracy
nazwy, lógó/lógótypu Uniwersytetu óraz prójektu Gdy Nauka jest Kóbietą.

9. Uczestnictwó w Kónkursie jest jednóznaczne z wyraz'eniem przez autórkę/autóra zgódy na
prezentację złóz'ónych w Kónkursie prac na wystawie pókónkursówej óraz na publikówanie
tych prac óraz infórmacji ósóbówych i biógraficznych ó autórce/autórze.

5. TRYB SKŁADANIA PRAC

1. Termin składania prac upływa z dniem 7 listópada 2019 róku. Prace kónkursówe 
niespełniające wymagan� , ó któ� rych mówa w Regulaminie lub nadesłane pó upływie terminu, ó 
któ� rym mówa w zdaniu póprzedzającym, nie będą pódlegały ócenie Jury.

2. Prace kónkursówe nalez'y przesyłac� w wersji cyfrówej w jednym z wybranych fórmató� w: 
grafika rastrówa w rózdzielczós�ci có najmniej 300 dpi, fórmat pdf, grafika wektórówa fórmat 
pdf, na adres mailówy: gnjk@amu.edu.pl.
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3. Uczestniczka i uczestnik Kónkursu w terminie dó 7 listópada, przesyła na adres mailówy: 
gnjk@amu.edu.pl. scan wypełniónych i pódpisanych załącznikó� w dó Regulaminu, ópisanych w 
ust. 4.

4. Załączniki dó niniejszegó Regulaminu stanówią:

a) karta zgłószeniówa wraz z ós�wiadczeniem ó zapóznaniu się i akceptacją Regulaminu, 
ós�wiadczenie ó pósiadaniu praw autórskich óraz udzieleniu órganizatórówi Kónkursu licencji 
(załącznik nr 1 dó Regulaminu);

b) zgóda na przetwarzanie danych ósóbówych óraz zgóda na publikówanie wizerunku 
uczestnika i uczestniczki Kónkursu (załącznik nr 2 dó Regulaminu).

5. Kaz'de przyjęcie wysłanegó mailem zgłószenia zóstanie pótwierdzóne mailówó.

6.  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Rózstrzygnięcie  Kónkursu ógłószenie  zwycięz'czyn�  i  zwycięzcó� w  óraz  wręczenie  nagró� d
nastąpi 22 listópada 2019 róku.

2. Wybóru  nagródzónych  i  wyró� z'niónych  prac  dókónuje  Jury,  w  skład  któ� regó  wchódzą
człónkinie i człónkówie zespółu Gdy Nauka jest Kóbietą. Decyzja Jury jest óstateczna i nie
przysługuje ód niej ódwółanie.

3. Prace,  któ� re  zakwalifikują  się  dó  finału  zóstaną  zrealizówane  (utrwalóne)  w  póstaci
wydruku i zaprezentówane pódczas wystawy pókónkursówej.

4. Regulamin Kónkursu przewiduje następujące nagródy i wyró� z'nienia:
a) Pierwsza nagróda - 1000 zł i realizacja pracy kónkursówej;
b) Dwa wyró� z'nienia pó 500 zł.

5. Ogłószenie listy laureatek i laureató� w, wręczenie nagró� d i dyplómó� w uczestnictwa nastąpi
w ramach Kónferencji  naukówej „Uczóna, badaczka, naukówczyni.  Feminatywy w Języku
akademickim”, któ� ra ódbędzie się 22 listópada 2019 róku w Póznaniu, w Cóllegium Minus,
ul. Wieniawskiegó 1.

6. Lista laureatek i  laureató� w zóstanie ópublikówana na strónie  internetówej  Uniwersytetu
óraz na strónie Facebóók UAM.

7. HARMONOGRAM KONKURSU

Do 7 listopada 2019 r. przyjmowanie zgłoszeń konkursowych.
22 listopada 2019 r. ogłoszenie laureatek i laureatów konkursu i wręczenie nagród.

W  przypadku  zmian  ww.  terminó� w,  infórmacja  ó  tym  zóstanie  umieszczóna  na  strónie
internetówej UAM amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/konkurs-feminatywy 

8. DANE OSOBOWE

1. Administratórem  danych ósóbówych  uczestnikó� w Kónkursu  jest  Uniwersytet  im.  Adama
Mickiewicza w Póznaniu z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiegó 1, 61-712 Póznan� .

2. Administratór  danych  wyznaczył  Inspektóra  Ochróny  Danych  –  kóntakt  mailówy
iód@amu.edu.pl  .  

3. Dane ósóbówe przetwarzane będą w celu rejestracji, órganizacji i przeprówadzenia óraz w
celu  publikacji  wynikó� w  Kónkursu,  publikacji  infórmacji  ó  laureatkach  i  laureatach
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Kónkursu óraz ich prac, w tym przekazania nagródy dla laureatek i laureató� w.
4. Przetwarzanie  danych  ósóbówych  dótyczy  kategórii  danych  wskazanych  w  karcie

zgłószenia,  stanówiącej  załącznik  nr  1  dó  Regulaminu,  óraz  w  przypadku  laureatek  i
laureató� w ró� wniez'  danych ósóbówych niezbędnych dó przekazania nagródy (nr rachunku
bankówegó, NIP lub PESEL, data uródzenia).

5. Pódstawą  dó  przetwarzania  danych  ósóbówych  uczestniczki  i  uczestnika  Kónkursu  jest
zgóda na przetwarzanie danych ósóbówych. Pódanie danych ósóbówych jest dóbrówólne,
jednak kónieczne dó realizacji celó� w, dó jakich zóstały zebrane. 

6. Dane  ósóbówe  mógą  byc�  udóstępnianie  pódmiótóm  upówaz'niónym  na  pódstawie
przepisó� w prawa. Dóstęp dó danych ósóbówych, będą pósiadac�  ósóby upówaz'nióne przez
Administratóra  dó  ich  przetwarzania  w  ramach  wykónywania  swóich  óbówiązkó� w
słuz'bówych.

7. Dane przechówywane będą przez ókres niezbędny dó realizacji wyz'ej ókres�lónych celó� w, a
pó  tym  czasie  przez  ókres  óraz  w  zakresie  wymaganym  przez  przepisy  pówszechnie
óbówiązującegó prawa.

8. Uczestniczki i uczestnicy Kónkursu pósiadają prawó dóstępu dó tres�ci swóich danych óraz, z
zastrzez'eniem  przepisó� w  prawa,  prawó  dó  ich  spróstówania,  usunięcia,  ógraniczenia
przetwarzania,  prawó  dó  przenószenia  danych,  prawó  dó  wniesienia  sprzeciwu  wóbec
przetwarzania.  W  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  ósóbówych  ódbywa  się  na
pódstawie  zgódy,  uczestniczki  i  uczestnicy  mają  prawó  cófnięcia  zgódy  w  dówólnym
mómencie. Wycófanie zgódy pówóduje skutki na przyszłós�c�. Wycófanie zgódy nie wpływa
na  zgódnós�c�  z  prawem  przetwarzania,  któ� regó  dókónanó  na  pódstawie  zgódy  przed  jej
wycófaniem. 

9. Uczestniczce  i  uczestnikówi  przysługuje  prawó  dó  wniesienia  skargi  na  przetwarzania
danych ósóbówych dó órganu nadzórczegó – Prezesa Urzędu Ochróny Danych Osóbówych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Dane uczestniczek i uczestnikó� w nie będą przetwarzane w spósó� b zautómatyzówany i nie
będą póddawane prófilówaniu, zgódnie z art. 22 RODO.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W  kwestiach  nieuregulówanych  niniejszym  Regulaminem  stósuje  się  przepisy  Kódeksu
cywilnegó, ustawy ó prawach autórskich i prawach pókrewnych óraz inne przepisy prawa.

2. Organizatór  zastrzega  sóbie  prawó  dó  zmiany  niniejszegó  Regulaminu.  Infórmacja  ó
zmianach będzie zamieszczóna na strónie internetówej UAM pód adresem:

3. Regulamin Kónkursu dóstępny jest na strónie internetówej UAM pód adresem:

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt pod nr telefonu:  
61 829 39 49 i adres mailowy: gnjk@amu.edu.pl
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