
 

 

 

REGULAMIN I EDYCJI PLEBISCYTUAKTYWNOŚCI STUDENCKIEJ 

„SZAFIROWE SMOKI” 

 

1. Założenia ogólne: 

1.1. Niniejszy Regulamin Plebiscytu Aktywności Studenckiej „Szafirowe Smoki”, zwany 

dalej „Regulaminem” określa zasady organizacji i udziału w I Edycji Plebiscytu 

„Szafirowe Smoki”, zwanego dalej „Plebiscytem”. 

1.2. Organizatorem Plebiscytu jest Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej, zwany 

dalej „Organizatorem”. 

1.3. Celem Plebiscytu jest promowanie i nagradzanie dodatkowej działalności studentów 

Politechniki Krakowskiej w ramach kół naukowych, organizacji studenckich lub 

działalności indywidualnej. 

1.4. Plebiscyt odbywać się będzie w terminie od 21 października 2022r. do 16 grudnia 

2022r.  

1.5. Uczestnikami Plebiscytu są studenci Politechniki Krakowskiej, posiadający status 

studenta w roku akademickim 2022/2023. 

1.6. Kapituła Plebiscytu składa się Prorektora ds. studenckich Politechniki Krakowskiej 

oraz członków Prezydium Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej. 

 

2. Kategorie: 

2.1. Kategorie indywidualne: 

2.1.1. Działacz Roku – nagrodę otrzymuje student, który działa na rzecz studentów 

i/lub uczelni, a jego praca wyróżnia się spośród innych (przy zgłoszeniu należy 

przedstawić listę zasług danej osoby). 

2.1.2. Student Sportowiec – nagrodę otrzymuje student, który może pochwalić się 

największymi osiągnięciami sportowymi. 

2.1.3. Student Naukowiec – nagrodę otrzymuje student, który może pochwalić się 

największymi osiągnięciami naukowymi. 

2.1.4. Student Artysta – nagrodę otrzymuje student, który może pochwalić się 

największymi osiągnięciami artystycznymi. 

2.1.5. Przyjaciel Samorządu – nagrodę otrzymuje osoba lub instytucja, która wykazuje 

się wybitnym zaangażowaniem, przychylnością oraz wsparciem na rzecz 

środowiska Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej. 

2.2. Inicjatywy: 

2.2.1. Najlepsza Akcja Promocyjna – nagrodę otrzymuje akcja, która charakteryzuje 

się pomysłowymi i adekwatnymi do tematu grafikami, postami o ciekawej treści 

 

 



 

 

 

oraz wysokim zasięgiem w stosunku do liczby obserwujących (do zgłoszenia 

należy dołączyć zrzuty ekranu z zasięgami postów/wydarzenia oraz informację na 

temat liczby obserwujących). 

2.2.2. Najlepszy Projekt Integracyjny – nagrodę otrzymuje najciekawsze wydarzanie, 

które ma na celu ogólną integrację studentów, pod uwagę brana jest liczba 

uczestników. 

2.2.3. Najlepsza Inicjatywa Społeczna – nagrodę otrzymuje inicjatywa społeczna, 

która jest najlepsza pod względem organizacyjnym, a także podejmuje ważną 

tematykę. 

2.2.4. Najlepszy Projekt Naukowy – nagrodę otrzymuje projekt o największej wartości 

dla środowiska akademickiego. 

2.2.5. Najlepszy Bal Wydziałowy – nagrodę otrzymuje bal, który charakteryzuje się 

ciekawą tematyką oraz dekoracjami, najlepszym stosunkiem budżetu do 

zapewnionych atrakcji oraz ceny bilety, a także najwyższym stosunkiem liczby 

uczestników względem liczby studentów na wydziale. 

 

3. Warunki uczestnictwa 

3.1. Zgłoszenie może wysłać każda organizacja studencka/koło naukowe/student 

Politechniki Krakowskiej. 

3.2. W przypadku kategorii 2.1.1-2.1.4 brane pod uwagę są osiągnięcia z okresu od 

1.10.2021 do dnia wysłania zgłoszenia. 

3.3. W przypadku kategorii 2.2.1-2.2.4 brane pod uwagę są inicjatywy zakończone 

najpóźniej w dniu zgłoszenia, których realizacja rozpoczęła się najwcześniej 

1.10.2021. 

3.4. W przypadku kategorii 2.2.5 brane pod uwagę są wszystkie bale, które miały miejsce 

między 1.10.2021 a dniem rozdania nagród. 

 

4. Zgłaszanie kandydatów 

4.1. Zgłoszenia odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony przez 

organizatora. 

4.2. Zgłoszeń dokonać mogą tylko studenci posiadający status studenta. 

4.3. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach organizacyjnych 

i promocyjnych związanych z Plebiscytem. 

4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez 

Zgłaszającego praw autorskich. 

4.5. W przypadku kategorii 2.1.5 kandydatów do nagrody wskazuje Kapituła Plebiscytu. 

4.6. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie od 21 października 6 listopada 2022r. 

 

 

 

 



 

 

 

5. Głosowanie 

5.1. Głosowanie w kategoriach 2.1.1-2.1.4 oraz 2.2.1-2.2.4 odbywa się w dwóch etapach. 

5.2. Pierwszy etap głosowania to głosowanie Kapituły Plebiscytu, które odbędzie się  

w dniach 7-8 listopada 2022r. Każdy członek Kapituły będzie mógł oddać 5 głosów 

w ramach w/w kategorii. Oddawane głosy mają swoją wagę: najwyżej ocenione 

zgłoszenie otrzyma 5 punktów, a najniżej ocenione 1 punkt. Kapituła głosuje  

w szczególności z uwzględnieniem zgodności zgłoszonych kandydatur z kryteriami 

poszczególnych kategorii. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma 

Przewodnicząca SSPK. 

5.3. Po zakończeniu głosowania przez Kapitułę nastąpi podsumowanie głosów i przyznanie 

wyniku punktowego za ten etap. Do kolejnego etapu głosowania dopuszczonych 

zostanie co najwyżej 5 najlepiej ocenionych zgłoszeń. Najwyżej oceniona kandydatura 

otrzyma 5 punktów, a najniżej oceniona 1. 

5.4. Drugi etap głosowania to głosowanie studentów Politechniki Krakowskiej, które 

odbędzie się w dniach 10-23 listopada 2022r. poprzez udostępniony przez organizatora 

formularz. 

5.5. Po zakończeniu głosowania Organizator podsumuje głosy oddane przez internautów. 

Następnie ułoży listę rankingową po głosowaniu, gdzie pierwsze miejsce zajmie 

nominowany z największą liczbą oddanych głosów, a ostatnie z najmniejszą. Następnie 

przyznane zostaną punkty za pozycję w rankingu. 5 punktów otrzyma nominowany, 

który znajdzie się na pierwszym miejscu, a 1 punkt nominowany z ostatniego miejsca.  

5.6. Po zakończeniu drugiego etapu głosowania Organizator dokona podsumowania 

głosowania, przyznając wcześniej zdobytym punktom wagi: 

a) Punkty uzyskane w wyniku głosowania Kapituły zostaną pomnożone przez 3. 

b) Punkty uzyskane w wyniku głosowania internautów zostaną pomnożone przez 7. 

5.7. Maksymalną sumą możliwą do uzyskania jest 50 punktów. W przypadku, gdy po 

zsumowaniu punktów nominowani będą mieli równą liczbę punktów, o ostatecznym 

miejscu w konkursie decydować będzie pozycja w głosowaniu internautów.  

5.8. Głosowanie w kategoriach 2.1.5 oraz 2.2.5 odbywa się poprzez głosowanie Kapituły 

Plebiscytu w terminie 7-8 listopada 2022r. (kategoria 2.1.5) oraz 4-6 grudnia 2022r. 

(kategoria 2.2.5). Każdy członek Kapituły będzie mógł oddać 5 głosów w ramach 

każdej kategorii. Oddawane głosy mają swoją wagę: najwyżej ocenione zgłoszenie 

otrzyma 5 punktów, a najniżej ocenione 1 punkt. Kapituła głosuje w szczególności  

z uwzględnieniem zgodności zgłoszonych kandydatur z kryteriami poszczególnych 

kategorii. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma Przewodnicząca 

SSPK. 

5.9. Wyniki dla każdej kategorii zostaną ogłoszone podczas Gali Szafirowych Smoków, 

która odbędzie się 16 grudnia 2022 r. w ramach obchodów 30-lecia+ Samorządu 

Studenckiego Politechniki Krakowskiej. 

 

 



 

 

 

6. Postanowienia końcowe 

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, jeżeli będzie ona niewłaściwie 

wybrana przez osobę zgłaszającą. 

6.2. Organizator w uzasadnionej sytuacji zastrzega sobie możliwość odwołania, zmiany 

daty rozpoczęcia Plebiscytu lub przedłużenia czasu jego trwania. 

6.3. Organizator zastrzega sobie wszelkie prawo do zmiany regulaminu. 

6.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

6.5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez 

Organizatora w celu przeprowadzenia procedur konkursowych związanych  

z przyznaniem nagrody w każdej z kategorii, w szczególności wyłonieniem laureatów 

i przyznawaniem nagród, wydawaniem, odbiorem i rozliczaniem nagród, jak również 

w celach statystycznych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO). Zgłaszający zezwala również na 

kontaktowanie się z nim za pomocą adresu e-mail lub telefonicznie. Zgłaszający  

w każdym czasie może cofnąć wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody jest równoznaczne  

z rezygnacją Zgłaszającego z udziału w Plebiscycie. 


