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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Collegium Da Vinci w Poznaniu z 

dnia 21.03.2022 w sprawie ustanowienia regulaminu konkursu “TikTok dla 

Collegium Da Vinci”. 

 

Regulamin konkursu “TikTok dla Collegium Da Vinci” (dalej jako „Regulamin”) 

 

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

CDV - uczelnia wyższa Collegium Da Vinci w Poznaniu. 

Student - osoba, która posiada status studenta studiów I lub II stopnia, stacjonarnych lub 

niestacjonarnych, realizowanych w roku akademickim 2022/2023 przez CDV. 

Laureat – Student, którego praca została wybrana przez Pełnomocnika Rektora ds. Konkursu, 

o którym mowa w § 3 Regulaminu. . 

TikTok – aplikacja mobilna, która pozwala użytkownikom na tworzenie, edytowanie, a 

następnie udostępnianie krótkich nagrań. 

TikTokowa Grupa Specjalna – grupa Laureatów, którzy otrzymają Nagrodę. 

Nagroda – oferta zawarcia z CDV umowy cywilnoprawnej – zlecenia tworzenia oficjalnego 

konta Collegium Da Vinci na platformie TikTok. 

Konkurs – konkurs „TikTok dla Collegium Da Vinci”. 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 
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1. Niniejszy regulamin, określa zasady i tryb konkursu “TikTok dla Collegium Da Vinci”.  

2. Konkurs  ma na celu wyłonienie grupy Studentów prowadzącej oficjalne konto CDV na 

platformie TikTok przez okres 6 miesięcy, w trakcie trwania ich studiów na dowolnym 

kierunku studiów I stopnia lub II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym 

prowadzonych w Collegium Da Vinci. 

3. Nagrodę przyznaje się maksymalnie pięciu Studentom. 

4. CDV zastrzega sobie możliwość wybrania mniejszej liczby osób w przypadku, gdy poziom 

prac będzie niezadowalający oraz przeprowadzenia dodatkowej tury konkursu w kwietniu 

2022 r. celem wyłonienia kolejnych Laureatów. 

5. Nagroda przyznawana jest przez CDV ze środków Działu Marketingu. 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. O Nagrodę mogą ubiegać się: 

a) Studenci semestrów I-IV studiów I stopnia w CDV, 

b) Studenci semestrów I-II studiów II stopnia w CDV. 

 

2. Kompletny wniosek konkursowy zawiera: 

a) prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o udział w konkursie stanowiący Załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu; 

b) pracę konkursową w postaci trzech filmów stanowiących interpretację haseł ”future 

thinking” (nowoczesny program nauczania i nowy model kształcenia Collegium Da Vinci), 

“personalizacja i indywidualne podejście do studenta” oraz “experience & community” 
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(ekscytujące doświadczenie studiowania w Collegium Da Vinci) nagranych dowolną techniką 

wraz z podpisaną deklaracją stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; 

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznaniu 

się i akceptacji niniejszego Regulaminu – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do 

Regulaminu. 

 

3. Kompletny wniosek należy dostarczyć do Collegium Da Vinci do dnia 31 marca 2022 roku 

(włącznie): 

Wniosek można dostarczyć: 

a) pocztą tradycyjną na adres Collegium Da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań z 

dopiskiem: TikTok (pokój A.402). W takim wypadku film konkursowy należy umieścić na 

nośniku cyfrowym i załączyć do nadanej przesyłki. O dacie dostarczenia decyduje data 

wpływu przesyłki do Collegium Da Vinci. 

b) poczta elektroniczną na adres: marketing@cdv.pl (tytuł wiadomości: TikTok) poprzez 

umieszczenie na dysku wirtualnym umożliwiającym pobranie skanów dokumentów 

stanowiących Załącznik 1, 2 oraz 3 niniejszego Regulaminu oraz pracy konkursowej.  

4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie pozostawiane będą bez rozpoznania. Za 

wniosek niekompletny uważa się również brak możliwości pobrania filmu przez Komisję w 

przypadku jego umieszczenia na dysku wirtualnym. 

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  
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§ 3 Ocena prac konkursowych 

 

1. Przyznanie Nagrody następuje na podstawie oceny filmów konkursowych. 

2. O przyznaniu Nagrody decyduje Pełnomocnik Rektora ds. konkursu w osobie Karoliny Kulig 

- P.O. Managera Marketingu. – z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

3. Rektor uprawniony jest do powołania innego Pełnomocnika ds. konkursu w każdym czasie. 

4. Pełnomocnik Rektora ds. konkursu, oceniając dany film bierze pod uwagę przede 

wszystkim poziom twórczego opracowania tematu, poprawność językową, techniczną, w 

tym zachowanie zalecanej długości filmu, a także wartość artystyczną f ilmu. 

5. Nagrody zostaną przyznane autorom najwyżej ocenionych filmów konkursowych.  

6. Lista Laureatów zostanie ogłoszona do dnia 8 kwietnia 2022 roku na stronie www.cdv.pl. 

8. Decyzje Pełnomocnika Rektora ds. konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

 

§ 4 Wypłata i rozliczenie Nagrody 

1.  Nagrodą w Konkursie jest oferta zawarcia z CDV umowy cywilnoprawnej – zlecenia 

tworzenia przez Laureata oficjalnego konta Collegium Da Vinci na platformie TikTok (dalej 

jako „Umowa”) 

2. Umowa będzie przewidywała 12-miesięczny okres obowiązywania oraz miesięczny okres 

próby. 

3. Umowa będzie przewidywała, że z tytułu wykonania Umowy Laureat otrzyma 

wynagrodzenie w kwocie 500 złotych netto miesięcznie.   

4. Rektor może cofnąć Nagrodę w przypadku: 
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a) naruszenia przez Laureata Regulaminu Studiów obowiązującego w CDV lub w przypadku 

popełnienia przez Laureata czynu uchybiającego godności studenta, w szczególności w 

przypadku otrzymania przez Laureata kary dyscyplinarnej; 

b) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w terminie określonym w Regulaminie studiów; 

c) jeżeli informacje lub oświadczenia złożone we wniosku konkursowym, w tym w 

szczególności w Załączniku nr 2, okażą się niezgodne z prawdą. 

5. Rektor cofa Nagrodę w przypadku: 

a) skreślenia Laureata z listy studentów Collegium Da Vinci; 

b) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Rektor CDV ma prawo do dokonywania wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu oraz 

rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje. 

2. Do wszystkich spraw związanych z Konkursem właściwe jest prawo polskie. Wszelkie 

spory wynikłe w związku z postepowaniem konkursowym rozpoznawane będę przez sąd 

właściwy dla siedziby CDV. 

3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.cdv .pl 

Załączniki: 

1. Wzór wniosku o udziale w konkursie. 

2. Wzór deklaracji o autorstwie pracy oraz udzieleniu licencji. 

3. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz inne oświadczenia.  

 

data i czytelny podpis 


