Regulamin konkursu na wydarzenie
najlepiej promujące mobilność studentów i doktorantów
w trakcie 7 Mobility Week (16-22.11.16)
§1. ORGANIZATOR KONKURSU
1.1 Organizatorem Konkursu na wydarzenie najlepiej promujące mobilność studentów i doktorantów w ramach
7 Mobility Week jest Prorektor ds. Kształcenia wraz z Sekcją Umiędzynarodowienia Edukacji Działu
Kształcenia PŁ.
1.2 Adres Organizatora: ul. Skorupki 10/12 90-924 Łódź tel. +48/042 631 28 89 faks +48/042 631 21 95
1.3 Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu: Beata Ogrodowczyk, tel. 042 631 28 89,
beata.ogrodowczyk@p.lodz.pl Agnieszka Mrozek, tel. 042 631 21 38, agnieszka.mrozek@p.lodz.pl
§2. ORGANIZACJA KONKURSU
2.1 Cele konkursu:


zachęcenie jednostek Uczelni do promowania udziału w programie Erasmus+ wśród studentów,
doktorantów i pracowników Politechniki Łódzkiej,



promocja wyjazdów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ wśród potencjalnych
kandydatów na wyjazd.

2.2 Nagroda w Konkursie jest finansowana ze środków Programu Erasmus+.
2.3 Konkurs rozpoczyna się dnia 08.11.2016 r. i trwa do dnia 22.11.2016 r., czyli do końca Mobility Week.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 1 grudnia 2016 r.
2.4 Konkurs ogłoszony zostanie na stronie internetowej Erasmus.p.lodz.pl oraz drogą mailową wśród
koordynatorów wydarzeń na poszczególnych wydziałach.
2.5 Uczestnikiem konkursu może być każda jednostka Politechniki Łódzkiej zaangażowana w promocje działań
mobilnościowych podczas 7 Mobility Week.
§3. UCZESTNICY KONKURSU
3.1 Udział w Konkursie biorą wszystkie jednostki Politechniki Łódzkiej, organizujące wydarzenia promocyjne w
ramach 7 Mobility Week.
3.2 Koordynatorzy wydarzeń zgłaszają wydarzenia do Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji do dnia
07.11.2016 r. na adres: beata.ogrodowczyk@p.lodz.pl.

§4. OCENA WYDARZEŃ I NAGRODA
4.1 Ocena wydarzeń 7 Mobility Week dokonana zostanie przez Komisję konkursową, powołaną przez
Organizatora.
4.2 W skład Komisji wejdą: Prorektor ds. Kształcenia, pełnomocnik Rektora ds. studenckich, pełnomocnik
Rektora ds. kształcenia, przedstawiciel Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji, dwóch przedstawicieli
Samorządu Studentów, przedstawiciel Samorządu Doktorantów, koordynator wolontariuszy Mobility Week oraz
przedstawiciel Stowarzyszenia ESN-EYE.
4.3 Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę do dnia 30 listopada 2016 r.
4.4 Laureatowi konkursu zostanie przyznana nagroda w wysokości 2000 zł do przeznaczenia na zakup zgodny z
potrzebami jednostki, pod warunkiem, że wpłynie on na umiędzynarodowienie w Uczelni.
4.5 Nagroda zostanie przekazana laureatowi w formie sfinansowania wybranego zakupu na podstawie noty
obciążeniowej.
4.6 Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody.
4.7 Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
§5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRODY
5.1 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 1 grudnia 2016 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie
internetowej erasmus.p.lodz.pl.
5.2 Niezależnie od powyższego, przedstawiciel zwycięzcy Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora
o przyznaniu nagrody pocztą elektroniczną.
5.3 Laureat odbiera do dnia 15 grudnia dyplom potwierdzający przyznanie nagrody. O miejscu wręczenia
dyplomu laureat zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną.
5.4 Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych
Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na
potrzeby związane podaniem wyników Konkursu.
§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania i wydruku na stronie internetowej
erasmus.p.lodz.pl. Zostaje także przesłany drogą mailową do koordynatorów wydarzeń.
6.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie.
6.3 We wszystkich sprawach spornych głos decydujący należy do Komisji Konkursowej.
6.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
6.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.

