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Regulamin 

Konkursu Czerwonej Róży 2023 

na najlepszego studenta i koło naukowe województwa pomorskiego 

 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej Róży, przy 

współudziale szkół wyższych działających na obszarze województwa 

pomorskiego. 

2. W Konkursie mogą brać udział szkoły wyższe (publiczne oraz niepubliczne) 

spełniające łącznie następujące warunki: 

a) posiadające uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych magisterskich 

b) prowadzące w bieżącym roku akademickim takie studia na obszarze 

województwa pomorskiego. 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci jego poprzednich edycji. 

4. Wyboru laureatów Konkursu dokonuje Kapituła Konkursowa, powołana przez 

Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej Róży w następującym składzie:  

a) trzech przedstawicieli Stowarzyszenia Czerwonej Róży  

b) trzech przedstawicieli Rady Programowej Stowarzyszenia Czerwonej Róży 

c) jeden rektor każdej publicznej uczelni wyższej biorącej udział w 

Konkursie 

d) rektor - przedstawiciel niepublicznych uczelni wyższych biorących udział  

w Konkursie 

e) trzech przedstawicieli sponsorów Konkursu, 

f) przedstawiciel Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 

5. Rektor wchodzący w skład Kapituły Konkursowej może upoważnić wyłącznie 

innego członka kolegium rektorskiego reprezentowanej przez siebie szkoły 

wyższej biorącej udział w Konkursie do wykonywania obowiązków 

wynikających z członkostwa w Kapitule Konkursowej. 
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6. Posiedzenia Kapituły Konkursowej, którym przewodniczy Prezes 

Stowarzyszenia Czerwonej Róży lub upoważniona przez niego osoba, zwołuje 

Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej Róży. 

7. Wszystkie osoby wchodzące w skład Kapituły Konkursowej są zobowiązane 

uczestniczyć w posiedzeniach Kapituły Konkursowej, publicznej prezentacji 

kandydatów oraz w uroczystej gali konkursowej. 

8. Konkurs jest prowadzony w dwóch etapach: uczelnianym i głównym,  

w kategoriach: „najlepszy student” oraz „najlepsze koło naukowe”. 

9. Nagrodami w Konkursie są: 

a) w kategorii „najlepszy student” – samochód osobowy 

b) w kategorii „najlepsze koło naukowe” - kwota 15.000 zł 

c) nagrody dodatkowe ufundowane przez instytucje lub osoby prywatne. 

 

§ 2 

Postanowienia szczegółowe 

1. Konkurs jest ogłaszany przez Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej Róży nie 

później niż dnia 21 lutego 2023 roku. 

2. Wyłonienie najlepszych studentów oraz kół naukowych na etapie uczelnianym 

powinno nastąpić w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.  

3. Szkoła wyższa biorąca udział w Konkursie zgłasza do Konkursu jednego 

kandydata w każdej kategorii, z zastrzeżeniem, iż w kategorii „najlepszy 

student” może być zgłoszony wyłącznie student studiów drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich. 

4. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: 

a) wypełniony formularz zgłoszeniowy kandydata w danej kategorii, 

podpisany przez niego oraz przez rektora lub prorektora właściwego ds. 

studenckich szkoły wyższej biorącej udział w Konkursie 

b) załączniki argumentujące wybór i potwierdzające wszystkie osiągnięcia 

kandydata w danej kategorii (zaświadczenia, opinie, certyfikaty, 

prezentacje, publikacje itp.) 
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c) Trzy fotografie kandydata (dotyczy również kół naukowych), w wersji 

elektronicznej (format jpg, rozdzielczość min. 300 dpi) oraz nagranie 

selftape. 

5. Zgłoszenia powinny być dostarczone w terminie do dnia 31 marca 2023 

roku, zarówno: 

a) w wersji papierowej, w biurze organizacyjnym Konkursu, ul. Traugutta 

111, 80-980 Gdańsk,  

b) jak i w wersji elektronicznej na adres biuro@czerwonaroza.org.pl 

6. W przypadku, gdy w danej kategorii zostanie zgłoszonych więcej niż 8 

kandydatów, Organizator zastrzega sobie prawo do odbycia dodatkowego 

posiedzenia Kapituły Konkursowej i ograniczenia liczby kandydatów w tej 

kategorii do nie mniej niż 8, o czym poinformuje w terminie do dnia 30 

kwietnia 2023 roku. Dodatkowe posiedzenie Kapituły Konkursowej odbywa 

się w formule określonej w ust. 8. 

7. Publiczna prezentacja kandydatów, w kolejności ustalonej w drodze 

losowania, nastąpi w dniu 16 maja 2023 roku, w obecności Kapituły 

Konkursowej.  

8. Prezentacji dokonuje kandydat samodzielnie, a w przypadku koła naukowego 

jego członek. Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut, a 

przygotowanie do niej 3 minut. Po każdej prezentacji członkowie Kapituły 

Konkursowej mogą zadawać kandydatowi pytania. Czas na zadawanie pytań i 

udzielanie odpowiedzi przez każdego z kandydatów wynosi maksymalnie 3 

minuty i jest liczony od momentu zadania mu pierwszego pytania. 

9. Wybór laureatów Konkursu o nagrodę Czerwonej Róży nastąpi podczas 

zamkniętego posiedzenia Kapituły Konkursowej w dniu 19 maja 2023 roku.  

10.  Ocenie podlegać będą osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne oraz 

aktywność społeczna kandydata, a także sposób ich publicznej prezentacji, z 

okresu studiów wyższych lub ostatnich trzech lat, odpowiednio w odniesieniu 

do studenta i koła naukowego.  

11.  Głosowanie Kapituły Konkursowej jest tajne. 

12.  W związku z sytuacją epidemiologiczną (COVID-19) forma głosowania 

Kapituły Konkursowej zostanie podana do wiadomości jej członków na co 
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najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem, na którym Kapituła Konkursowa 

dokona wyboru laureatów. 

13.  Decyzje o formie głosowania Kapituły Konkursowej podejmuje Zarząd 

Stowarzyszenia Czerwonej Róży. 

14.  Każdy z członków Kapituły Konkursowej wskazuje trzech kandydatów w 

każdej kategorii, przyznając im 4, 2 i 1 punkt, kolejno dla pierwszego, 

drugiego i trzeciego miejsca. Laureatem zostaje kandydat, który otrzymał 

łącznie największą liczbę punktów.  

15.  Jeżeli więcej niż jeden kandydat otrzymał największą liczbę punktów, to 

przeprowadza się drugie głosowanie z uczestnictwem wyłącznie tych 

kandydatów, na zasadach przewidzianych w §2 ust. 13. Jeżeli kandydatów z 

największą liczbą punktów jest dwóch, każdy z członków Kapituły 

Konkursowej oddaje głos na jednego z nich a wszystkie głosy są równe. 

16.  Jeżeli w drugim głosowaniu nie zostanie wyłoniony laureat, wyboru dokonuje 

Przewodniczący Stowarzyszenia Czerwonej Róży. 

17.  Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu odbędzie się w dniu 21 

maja 2023 roku, w czasie uroczystej gali konkursowej. 

 

§3 

Prawa i obowiązki uczelni „Gospodarza Konkursu Czerwonej Róży” 

1. Szkoła wyższa, której kandydat został laureatem Konkursu Czerwonej Róży w 

kategorii „najlepszy student”, otrzymuje tytuł „Gospodarza Konkursu 

Czerwonej Róży” kolejnej edycji Konkursu, w następnym roku akademickim. 

2. Gospodarz Konkursu Czerwonej Róży uzyskuje prawo do: 

a) posługiwania się tym tytułem w materiałach promocyjnych uczelni 

b) publikowania nazwy i logo uczelni jako gospodarza Konkursu w 

materiałach informacyjnych i promocyjnych, dystrybuowanych w związku 

z Konkursem przez Stowarzyszenie Czerwonej Róży 

c) promocji uczelni w czasie uroczystej gali konkursowej 

d) przywitania przez przedstawiciela uczelni gości w czasie uroczystej gali 

konkursowej 

e) wręczenia przez przedstawiciela uczelni jednej z nagród lub nominacji. 
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3. Gospodarz Konkursu Czerwonej Róży zobowiązany jest, podczas kolejnej 

edycji Konkursu, do zapewnienia: 

a) sali o pojemności co najmniej 20 osób na potrzeby posiedzeń Kapituły 

Konkursowej 

b) sali o pojemności co najmniej 100 osób wraz z wyposażeniem 

audiowizualnym i obsługą techniczną na potrzeby publicznej prezentacji 

kandydatów 

c) sali o pojemności co najmniej 300 osób wraz z wyposażeniem 

audiowizualnym i obsługą techniczną na potrzeby uroczystej gali 

konkursowej 

d) sali o pojemności co najmniej 100 osób wraz z wyposażeniem 

audiowizualnym i obsługą techniczną na potrzeby spotkania świątecznego 

Czerwonej Róży w grudniu 2023 roku 

e) poczęstunku dla uczestników wydarzeń wymienionych w pkt. a, b, c i d. 

4. Stowarzyszenie Czerwonej Róży będzie współpracowało z Gospodarzem 

Konkursu Czerwonej Róży w zakresie ustalenia szczegółów dotyczących 

zobowiązań o których mowa w ust. 2 i 3.  

5. Zgłoszenie przez szkołę wyższą kandydata w kategorii „najlepszy student”, 

jest równoznaczne z akceptacją przez tę szkołę wyższą praw i obowiązków 

„Gospodarza Konkursu Czerwonej Róży”. 

 

§4 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od kandydatów i laureatów 

Konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej Róży z siedzibą przy ul. Romualda 

Traugutta 111, 80-221 w Gdańsku. Przetwarzanie danych osobowych odbywać 

się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
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2. Dane osobowe kandydatów i laureatów będą przetwarzane w celu 

organizacji, przeprowadzenia, promocji, oraz ogłoszenia wyników Konkursu, 

a także w celach podatkowych (dotyczy laureatów) – jeżeli występują 

obowiązki podatkowe. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 

udziału w Konkursie. 

4. Kandydatom w Konkursie, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 

przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych 

b) usunięcia danych 

c) ograniczenia przetwarzania danych 

d) przenoszenia danych 

e) wniesienia sprzeciwu 

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

5. Organizator będzie zbierał następujące dane osobowe od kandydatów w 

kategorii „najlepszy student”: 

a) imię i nazwisko 

b) adres korespondencyjny 

c) numer telefonu kontaktowego 

d) adres e-mail 

e) informacje o realizowanym kierunku (kierunkach) studiów, z 

uwzględnieniem nazwy uczelni, nazwy wydziału oraz roku, na którym 

kandydat studiuje; uzyskanych osiągnięciach naukowych (w tym średniej 

ocen), aktywności społecznej, sportowej i artystycznej kandydata, w 

celach niezbędnych dla organizacji, przeprowadzenia, promocji oraz 

ogłoszenia wyników Konkursu. 

6. Organizator od laureata w kategorii „najlepszy student” może zbierać 

również następujące dane: 

a) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP/PESEL) 

b) numer dowodu osobistego  

c) nazwę i adres właściwego urzędu skarbowego 
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7. Organizator będzie zbierał następujące dane osobowe od kandydatów w 

kategorii „najlepsze koło naukowe”: 

a) imię i nazwisko przewodniczącego koła naukowego wraz ze wskazaniem 

nazwy tego koła 

b) adres korespondencyjny do przewodniczącego koła naukowego 

c) telefon kontaktowy do przewodniczącego koła naukowego 

d) adres e-mail do przewodniczącego koła naukowego 

8. Kandydatom w Konkursie przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

9. Kandydat w Konkursie zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska 

(kategoria „najlepszy student”) oraz nazwy koła naukowego (kategoria 

„najlepsze koło naukowe”) w celu informowania (także w mediach) o 

organizacji, przebiegu oraz wynikach Konkursu. Szczegółowo zakres zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku określają oświadczenia 

zawarte w formularzach zgłoszeniowych do Konkursu. 

10. Organizator  oświadcza,  że  dane  uczestników  Konkursu  nie  będą  

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

11. Dane  kandydatów w Konkursie  nie  będą  udostępniane  podmiotom 

zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz 

zakresem przedmiotowym udzielonych zgód przez kandydatów w Konkursie. 

12. Dane kandydatów w Konkursie będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji celów związanych z organizacją, przeprowadzeniem oraz 

promocją Konkursu. 

13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu 

należytą ochronę danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii 

danych objętych ochroną. Zabezpiecza powierzone mu dane osobowe. 

Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień 

bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy 

technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu 

przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych o 

różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w 
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szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych 

wynikające z: 

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 

przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Szkoła wyższa oraz kandydaci akceptują Regulamin Konkursu z chwilą 

zgłoszenia kandydata do Konkursu.  

2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez szkołę wyższą lub jej 

kandydata, Organizator ma prawo do natychmiastowego odrzucenia 

zgłoszenia tego kandydata. 

3. W sprawach dotyczących Konkursu, nieuregulowanych regulaminem, decyzje 

podejmuje Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej Róży. 

 

Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej Róży 

/-/ 

 


